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Podstawowe zagadnienia | O niniejszej instrukcji

O niniejszej instrukcji
Niniejsza instrukcja odnosi się do wersji StateMonitor 1.2.x.
Wymagane są zmiany lub stwierdzono błąd?
Nieprzerwanie staramy się ulepszać naszą dokumentację. Proszę
pomóc nam przy tym i komunikować sugestie dotyczące zmian pod
następującym adresem mailowym:
tnc-userdoc@heidenhain.de
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Podstawowe zagadnienia | Adiustacje tekstów

Adiustacje tekstów
W niniejszej instrukcji wykorzystywane są następujące adiustacje
tekstów:
Ekran

Znaczenie

...

Odznacza etap działania
Przykład:
Na klawisz PAMIEC kliknąć

...

Odznacza wynik działania
Przykład:
StateMonitor przedstawia wszystkich
skonfigurowanych użytkowników w tabeli.

...

Odznacza wyliczenie
Przykład:
Grupy błędów:
Obróbka
Programowanie
PLC
Ogólne informacje

Tłusta czcionka

Odznacza
Menu
Zakładki
Przyciski
Funkcje
Przykład:
Przejść do menu Ustawienia .
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Wskazówka dotycząca przepisów prawnych
Dla korzystania z oprogramowania StateMonitor obowiązują
warunki licencyjne firmy DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH.
StateMonitor zawiera komponenty, do których prawa autorskie
posiada częściowo firma znt Zentrum fuer Neue Technologien
GmbH, Lena-Christ-Straße 2, 82031 Gruenwald (Centrum Nowych
Technologii sp.z o.o., Lena-Christ-Strasse2, 82031 Gruenwald). Te
prawa autorskie są chronione na całym świecie. Nieautoryzowane
powielanie, wykorzystywanie lub dystrybucja tych komponentów lub
ich części i fragmentów jest niedozwolone i może być ścigane na
mocy prawa karnego oraz cywilnego.
© znt Zentren für Neue Technologien GmbH
Aplikacja StateMonitor zawiera oprogramowanie Open Source,
którego wykorzystywanie podlega specjalnym warunkom
użytkowania. Te warunki użytkowania obowiązują priorytetowo
przed warunkami licencyjnymi StateMonitor.
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Bezpieczeństwo i ochrona danych | Wykorzystywane wskazówki

Wykorzystywane wskazówki
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Proszę uwzględniać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa w
niniejszej instrukcji oraz w dokumentacji producenta obrabiarek!
Wskazówki bezpieczeństwa ostrzegają przed zagrożeniami przy
pracy z oprogramowaniem oraz na urządzeniach oraz zawierają
wskazówki do ich unikania. Są one klasyfikowane według stopnia
zagrożenia i podzielone są na następujące grupy:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo sygnalizuje zagrożenia dla osób.
Jeśli instrukcja unikania zagrożeń nie jest uwzględniana, to
zagrożenie prowadzi pewnie do wypadków śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie sygnalizuje zagrożenia dla osób. Jeśli instrukcja
unikania zagrożeń nie jest uwzględniana, to zagrożenie prowadzi
przypuszczalnie do wypadków śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.

UWAGA
Uwaga sygnalizuje zagrożenia dla osób. Jeśli instrukcja unikania
zagrożeń nie jest uwzględniana, to zagrożenie prowadzi
przypuszczalnie do lekkich obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA
Wskazówka sygnalizuje zagrożenia dla przedmiotów lub
danych. Jeśli instrukcja unikania zagrożeń nie jest uwzględniana,
to zagrożenie prowadzi przypuszczalnie do powstania szkody
materialnej.
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Bezpieczeństwo i ochrona danych | Wykorzystywane wskazówki

Wskazówki informacyjne
Proszę uwzględniać wskazówki informacyjne w niniejszej instrukcji
dla bezbłędnego i efektywnego wykorzystywania oprogramowania.
W niniejszej instrukcji znajdują się następujące wskazówki
informacyjne:
Symbol informacji oznacza podpowiedź.
Podpowiedź podaje ważne dodatkowe lub uzupełniające
informacje.
Symbol kółka zębatego wskazuje, iż opisywana funkcja
jest zależna od obrabiarki, np.:
maszyna powinna dysponować konieczną opcją
software lub hardware
zachowanie funkcji zależy od konfigurowalnych
ustawień obrabiarki
Symbol podręcznika wskazuje na odsyłacz do
zewnętrznych dokumentacji, np. dokumentacji
producenta obrabiarki lub innego dostawcy.
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Bezpieczeństwo i ochrona danych | Wykorzystywanie zgodnie z przepisami

1.1

Wykorzystywanie zgodnie z przepisami

Oprogramowanie StateMonitor może być wykorzystywane tylko
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jego przewidziane zastosowanie to ewaluacja danych
maszynowych, mająca na celu szybkie rozpoznawanie błędów i
bardziej efektywne wykorzystywanie mocy produkcyjnych.
Zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie StateMonitor leży
w sferze odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w którym jest on
stosowany.
Dane osobowe oraz metody komunikacji podlegają ochronie
danych. Nie mogą być one wykorzystywane w innych celach bądź
udostępniane osobom trzecim.
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1.2

Bezpieczeństwo danych

Prawa dostępu
Dostęp do danych w aplikacji StateMonitor posiada tylko ten, kto
dysponuje dostępem do serwera lub PC, na których zainstalowany
jest StateMonitor.
W obrębie aplikacji StateMonitor korzystanie z różnych danych
jest limitowane rozmaitymi prawami dostępu. Tylko użytkownicy z
prawem administratora posiadają dostęp do wszystkich danych.
Aby móc wykorzystywać StateMonitor, urządzenia końcowe jak
smartfony lub tablety muszą zalogować się jako Klient na serwerze.
Ponieważ StateMonitor jest lokalną aplikacją klientowską serwera,
nie jest koniecznym instalowanie dalszego oprogramowania lub
aplikacji.
Dalsze informacje: "Podmenu Organizowanie użytkowników",
Strona 108
Wysyłanie wiadomości
Warunki:
Odblokowanie portów TCP 19000 do 19034 i 28001 w zaporze
ochronnej (firewall)
Podłączenie serwera SMTP
Dalsze informacje: "Warunki", Strona 22
Jeśli IT nie zezwala na korzystanie z funkcji
powiadamiania (Wiadomości) ze względów
bezpieczeństwa IT, to automatyczne wysyłanie
powiadomienia drogą e-mailową przez StateMonitor do
użytkowników nie jest możliwe.
W menu Wiadomości konfiguruje się zdarzenia, prowadzące do
generowania powiadomienia oraz przyporządkowuje do profilu
powiadomienia.
Dalsze informacje: "Menu Wiadomości", Strona 74

WSKAZÓWKA
Uwaga, możliwa utrata danych!
Jeśli zostanie wybranych zbyt wiele meldunków, to skrzynka emailowa odbiorcy może zostać przepełniona. Dalsze e-maile nie
trafiają więcej do odbiorcy.
Utworzenie oddzielnej skrzynki dla StateMonitor
Bardzo starannie dobierać meldunki

WSKAZÓWKA
Uwaga, możliwa utrata danych!
Jeśli StateMonitor wysyła zbyt wiele wiadomości do odbiorców,
to operator poczty elektronicznej może zaklasyfikować je jako
SPAM. Odbiorca nie otrzymuje wówczas wiadomości w swojej
skrzynce wejściowej poczty.
Bardzo starannie dobierać meldunki
HEIDENHAIN | StateMonitor| instrukcja obsługi | 10/2018
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1.3

Bezpieczeństwo przy podłączeniu do
sieci
Proszę zlecić konfigurowanie podłączenia do sieci
sterowania fachowcom IT.

Sterowanie może posiadać dwa interfejsy sieciowe. Każdy interfejs
sieci posiada własny adres IP.
Jeśli dostępne są dwa interfejsy sieciowe, to w sterowaniach
HEIDENHAIN są one skonfigurowanie następująco:
X26 dla podłączenia do lokalnej sieci firmowej (podłączenie do
StateMonitor)
X116 tylko do wykorzystywania na obrabiarce
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Producent obrabiarek może inaczej konfigurować
zajęte z góry przez HEIDENHAIN przyporządkowanie
interfejsów sieciowych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, zakłócenia w funkcjonalności!
Jeśli dokonuje się zmiany adresu IP interfejsu obrabiarki,
to zostaje przerwana komunikacja z innymi komponentami
maszyny a także funkcjonowanie obrabiarki zostaje zakłócone.
Nie zmieniać ustawień wykorzystywanego na obrabiarce
interfejsu

20
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2.1

Warunki

Sterowania obrabiarek
Następujące sterowania HEIDENHAINmogą być podłączane w
StateMonitor:
Sterowanie

Od software

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC 320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

W zależności od dostępnej opcji software mogą być włączone
poprzez następujące interfejsy inne sterowania do aplikacji
StateMonitor:
Interfejs

Od software

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

Dalsze informacje: "Podmenu Obrabiarki", Strona 111
Dla wykorzystywania StateMonitor koniecznej jest spełnienie
następujących warunków:
Włączenie sterowania obrabiarki do lokalnej sieci firmowej
Dalsze informacje: "Integracja w sieci lokalnej", Strona 138
Odblokowanie opcji #18 (interfejs HEIDENHAIN-DNC) na
sterowaniu HEIDENHAIN
Dalsze informacje: "Odblokowanie opcji #18", Strona 136
lub
odblokowanie odpowiedniej opcji na innych sterowaniach
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Sprzęt
Dla eksploatacji StateMonitor konieczny jest PC lub serwer
spełniający następujące minimalne warunki:
Procesor Dual-Core
Interfejs USB (dongle dla pełnej wersji)
Pamięć robocza 2 GB i pamięć na dysku twardym o pojemności
10 GB dla aplikacji StateMonitor (wersja bazowa dla pięciu
sterowań obrabiarek)
Dla każdego dalszego sterowania konieczne są dodatkowo:
0,25 GB pamięć robocza
2 GB pamięć na dysku twardym
Czyli jeśli np. ma być podłączonych 15 sterowań obrabiarek, to PC
lub serwer wymagają dla aplikacji StateMonitor wolnej pamięci na
dysku twardym 30 GB i pamięci roboczej wynoszącej 3,5 GB.
W przypadku 20 i więcej sterowań dla obrabiarek firma
HEIDENHAIN zaleca zastosowanie PC lub serwera z
procesorem Quad-Core.
Software
Do eksploatacji StateMonitor konieczny jest system operacyjny
Windows, począwszy od Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.
Dla komunikacji konieczne są następujące ustawienia w zaporze
ochronnej:
Odblokowanie portów TCP 19000 do 19034 dla komunikacji ze
sterowaniami obrabiarek
Odblokowanie portu TCP 28001 dla komunikacji z PC, tabletem
lub smartfonem
Proszę zlecić odblokowanie portów TCP w zaporze
fachowcom IT.
Serwer SMTP
Aby móc korzystać z funkcji powiadamiania (Wiadomości) w
StateMonitor, należy połączyć serwer STMP jako serwer wyjściowy
e-maila . Dane dostępu do serwera SMTP są udostępniane przez
operatora poczty mailowej.
Należy utworzyć dla aplikacji StateMonitor własny adres
mailowy.
Dalsze informacje: "Podmenu Ustawienia messengera",
Strona 119
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2.2

Instalacja

Załadować plik instalacyjny
Przed instalowaniem StateMonitor należy pobrać plik instalacyjny
ze strony internetowej HEIDENHAIN www.heidenhain.de .
Aktualną wersję pobrać z:
www.heidenhain.de
Przejść do foldera pobierania własnej przeglądarki
Pobrany plik z rozszerzeniem .zip rozpakować w przejściowym
folderze przechowywania
Plik instalacyjny StateMonitor.exe zostaje rozpakowany w
przejściowym folderze przechowywania.
Aplikacja StateMonitor jest zabezpieczona kluczem
sprzętowym dongle. Dongle zostaje przesyłany wraz z
instrukcją instalacji pocztą.
Dalsze informacje: "Licencjonowanie", Strona 27
Instalowanie StateMonitor pod Microsoft Windows
Aby móc przeprowadzić instalację, należy być
zameldowanym jako Administrator pod Microsoft
Windows.
Aby zainstalować StateMonitor na PC lub serwerze, należy:
Plik instalacyjny StateMonitor.exe uruchomić podwójnym
kliknięciem
Setup Wizard jest wyświetlany.
Wybrać język programu instalacyjnego
Proszę postępować zgodnie z instrukcjami programu
instalacyjnego
Zaakceptować warunki licencyjne
Aby zakończyć instalację, kliknąć na przycisk Zakończyć .
StateMonitor został pomyślnie zainstalowany.
Podczas instalacji generowane są następujące ikony desktopu:
Activate StateMonitor 90 Days Trial
Start StateMonitor
StateMonitor Website
Zmiany, naprawianie, usuwanie aplikacji StateMonitor
Jeśli plik instalacyjny StateMonitor.exe jest uruchamiany po raz
kolejny, to dostępne są następujące możliwości:
Zmiana
Jeśli chcemy dokonać zmiany instalowanych funkcji
programowych, to wybieramy Zmień.
Naprawianie
Jeśli aplikacja StateMonitor nie działa prawidłowo, ponieważ
instalacja okazała się błędną, to wybieramy Napraw.
Usuwanie
Jeśli chcemy deinstalować StateMonitor, to wybieramy Usuń.
Dalsze informacje: "Deinstalacja", Strona 26
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2.3

Struktury plików

Instalacja StateMonitor zawiera następujące komponenty:
StateMonitor (aplikacja)
ControlCenter
HEIDENHAIN DNC
WIBU CodeMeter
OpenJDK (Java)
Pliki są strukturyzowane w następujący sposób:
W Folder \Programy (x86)\HEIDENHAIN\StateMonitor są
odkładane StateMonitor i OpenJDK.
W tym folderze znajdują się także dane, do których dostęp
posiada użytkownik wyłącznie z autoryzacją administratora.
W Folder \ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor odkładane
są następujące dane:
Baza danych
Zdjęcia/grafika obrabiarki
Pliki log
Do tych danych posiadają dostęp także użytkownicy bez roli
administratora.
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2.4

Deinstalacja

Deinstalowanie StateMonitor
Aby deinstalować StateMonitor, należy:
Plik instalacyjny StateMonitor.exe uruchomić podwójnym
kliknięciem
Setup Wizard jest wyświetlany.
Klawisz Usuń nacisnąć
Proszę postępować zgodnie z instrukcjami programu
deinstalacyjnego
StateMonitor jest deinstalowany.
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2.5

Licencjonowanie

Wersja demo (bez dongle)
Można testować bezpłatnie aplikację StateMonitor w okresie 90 dni,
jako wersję demonstracyjną. Wersja demo posiada pełen zakres
funkcji oprogramowania z ograniczeniem liczby obrabiarek do
pięciu.
Okres trwania testowania rozpoczyna się z momentu
zainstalowania oprogramowania. Jeśli chcemy użytkować aplikację
StateMonitor po upływie okresu ważności wersji demo, to należy
zakupić odpowiednio oprogramowanie.
Aplikacja StateMonitor jest zabezpieczona kluczem
sprzętowym dongle. Po upływie okresu ważności
demo aplikacja StateMonitor funkcjonuje tylko i
wyłącznie z odpowiednim kluczem sprzętowym
dongle.
Wersja demo nie może być instalowana na
wirtualnym serwerze.
Przy instalowaniu zostaje generowana licencja dla wersji
demonstracyjnej. Podgląd tej licencji możliwy jest poprzez
CodeMeter w centrum kontrolnym.

Pełna wersja (z kluczem sprzętowym dongle)
Wraz z zakupem pełnej wersji software wersja demo zostaje
aktywowana jako wersja pełna. Pięć obrabiarek jest automatycznie
połączonych z aplikacją. Rozszerzenie o dalszych pięć obrabiarek
jest możliwe.
Zachowane w wersji demo dane pozostają zachowane
w wersji pełnej oprogramowania.
Dla eksploatacji pełnej wersji konieczny jest na PC/serwerze port
USB dla klucza sprzętowego dongle.
Jeśli aplikacja StateMonitor jest instalowana na
wirtualnym serwerze, to należy podłączyć dongle
poprzez odpowiedni serwer USB.
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Odblokowanie
Odblokowanie wersji demo na PC/serwerze
Aby aktywować wersję demo aplikacji StateMonitor na PC/
serwerze, na którym jest zainstalowana ta aplikacja, należy:
Kliknąć podwójnie na ikonę Activate
StateMonitor 90 Days Trial na desktopie
Wyświetlane jest centrum kontrolne CodeMeter.
Centrum kontrolne CodeMeter aktualizuje import.
Kliknąć na klawisz OK .
Wersja demo jest aktywowana na 90 dni.
Centrum kontrolne CodeMeter zamknąć

Wersja demo aplikacji StateMonitor może być
aktywowana tylko jeden raz.
Przy ponownym kliknięciu na ikonę Activate
StateMonitor zostaje wyświetlany komunikat o błędach.
Aktywowanie pełnej wersji na PC/serwerze
Aby aktywować pełną wersję aplikacji StateMonitor na PC/
serwerze, na którym jest zainstalowana ta aplikacja, należy:
Podłączyć klucz sprzętowy USB (dongle) do wolnego portu USB
StateMonitor restartować
Aplikacja StateMonitor jest aktywowana jako pełna wersja.
Jeśli aplikacja StateMonitor jest instalowana na
wirtualnym serwerze, to należy podłączyć dongle
poprzez odpowiedni serwer USB.
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2.6

Start i zamknięcie

Uruchomienie oprogramowania
Aby uruchomić aplikację StateMonitor na PC/serwerze, na którym
jest ona zainstalowana, należy:
Kliknąć podwójnie na ikonę Start StateMonitor
na desktopie
lub
ControlCenter uruchomić na pasku zadań i
kliknąć na Restart .
Dalsze informacje: "ControlCenter", Strona 31
Jeśli chcemy uzyskać dostęp z innych PC-tów,
tabletów lub smartfonów do aplikacji StateMonitor, to
StateMonitor musi być uruchomiona na PC/serwerze.
Jeśli chcemy otworzyć aplikację StateMonitor także na PC/
serwerze, na którym jest zainstalowana ta aplikacja, należy:
Kliknąć podwójnie na ikonę StateMonitor
Website na desktopie
Standardowa przeglądarka internetowa otwiera
StateMonitor.
Otworzyć aplikację klientowską na PC, tablecie lub smartfonie
Aby otworzyć aplikację klientowską StateMonitor na PC, tablecie
lub smartfonie, należy:
Otworzyć przeglądarkę internetową, np.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Zapisać w wierszu adresu: http:\\nazwa serwera:28001
Zamiast nazwy serwera podać nazwę hosta lub adres IP PC-ta
lub serwera, na którym zainstalowany jest StateMonitor
Klawisz Enter nacisnąć
StateMonitor jest otwierany.
Aby w przyszłości móc szybciej otwierać StateMonitor,
dodawany jest jego adres do Ulubionych lub
odznaczamy go zakładką w przeglądarce.
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Zamykanie oprogramowania
Aby zamknąć aplikację StateMonitor na PC/serwerze, należy:
Wylogować się w menu pod Logout
Kliknąć na ikonę ControlCenter
Wyświetlane jest okno ControlCenter.
Kliknąć na Shutdown .
Połączenie serwera do wszystkich Klientów jest
przerwane.

WSKAZÓWKA
Uwaga, możliwa utrata danych!
Jeśli zamykamy StateMonitor na serwerze, podczas gdy
inni użytkownicy korzystają z dostępu do StateMonitor na
innych PC-tach, tabletach lub smartfonach, to połączenie
pomiędzy Klientami i serwerem zostaje natychmiast przerwane.
Wpisywane dane, których użytkownicy w StateMonitor jeszcze
nie zachowali w pamięci, zostają zatracone.
Przed zamknięciem upewnić się, iż wszyscy użytkownicy są
wylogowani
Zamknięcie aplikacji klienta
Aby zamknąć aplikację Klient StateMonitor, należy:
Wylogować się w menu pod Logout
Zamknąć okno przeglądarki

Kiedy zamyka się StateMonitor, to pokazuje on przy restarcie
obrabiarki wraz z ostatnim dostępnym w bazie danych statusem
obrabiarek.
Dopiero kiedy StateMonitor zarejestruje nowy status obrabiarki, to
wyświetlany jest ten aktualny status.
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2.7

ControlCenter

ControlCenter zostaje automatycznie zainstalowany wraz ze
StateMonitor i jest wyświetlany na pasku zadań w postaci ikony
StateMonitor.
Kliknąć na ikonę ControlCenter
Wyświetlane jest okno ControlCenter.
ControlCenter udostępnia następujące funkcje i informacje:
Restart: StateMonitor restartować
Shutdown: StateMonitor zamknąć
State: wyświetlanie informacji statusu do StateMonitor
Logfile: aktualne pliki log StateMonitor zachować spakowane
Database: aktualną bazę danych StateMonitor zachować
spakowaną
Port: zmienić port serwera GUI i restartować StateMonitor
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3.1

Grupa docelowa

StateMonitor służy do centralnej ewaluacji danych obrabiarki i
efektywnego wykorzystania mocy produkcyjnej obrabiarki.
StateMonitor posiada następujące grupy docelowe:
Obsługujący obrabiarkę (np. przy obsłudze wielomaszynowej,
przy utrzymywaniu gotowości do pracy, eksploatacji parku
maszynowego w weekendzie)
Pracownicy w biurach wzorcowych i w działach przygotowania
pracy
Sterowniki i management
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3.2

Otwierać i opuszczać

Otworzyć aplikację klientowską na PC, tablecie lub smartfonie
Aby otworzyć aplikację klientowską StateMonitor na PC, tablecie
lub smartfonie, należy:
Otworzyć przeglądarkę internetową, np.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Zapisać w wierszu adresu: http:\\nazwa serwera:28001
Zamiast nazwy serwera podać nazwę hosta lub adres IP PC-ta
lub serwera, na którym zainstalowany jest StateMonitor
Klawisz Enter nacisnąć
StateMonitor jest otwierany.
Aby w przyszłości móc szybciej otwierać StateMonitor,
dodawany jest jego adres do Ulubionych lub
odznaczamy go zakładką w przeglądarce.
Otwarcie aplikacji klientowskiej na sterowaniu
Aby móc obsługiwać StateMonitor na sterowaniu także
bez ekranu dotykowego, konieczna jest myszka lub
planszet dotykowy.
Aby otworzyć aplikację klientowską StateMonitor na sterowaniu
HEIDENHAIN, należy:
Przesunąć wskaźnik myszy na dolną krawędź
ekranu sterowania
Pojawia się pasek zadań HEROS.
Kliknąć na symbol Diadur
Punkt menu Przeglądarka web wybrać
Mozilla Firefox zostaje otwarta.
Zapisać w wierszu adresu:
http:\\nazwa serwera:28001
Zamiast nazwy serwera podać nazwę hosta
lub adres IP PC-ta lub serwera, na którym
zainstalowany jest StateMonitor
Na ekranie pojawia się StateMonitor.
Ustawić podgląd pełnoekranowy
Przy pomocy klawisza przełączenia ekranu
można przełączać między ekranem sterowania i
StateMonitor.
Aby zapewnić komunikację pomiędzy aplikacją
StateMonitor i sterowaniem pomimo działającej zapory,
należy odblokować port TCP 28001 w zaporze.

HEIDENHAIN | StateMonitor| instrukcja obsługi | 10/2018

35

3

Ogólne wskazówki użytkowania | Otwierać i opuszczać

Zamknięcie aplikacji klienta
Aby zamknąć aplikację Klient StateMonitor, należy:
Wylogować się w menu pod Logout
Zamknąć okno przeglądarki

Kiedy zamyka się StateMonitor, to pokazuje on przy restarcie
obrabiarki wraz z ostatnim dostępnym w bazie danych statusem
obrabiarek.
Dopiero kiedy StateMonitor zarejestruje nowy status obrabiarki, to
wyświetlany jest ten aktualny status.
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3.3

Login/Logout

Login
Po uruchomieniu StateMonitor użytkownicy muszą zalogować się
swoją nazwą i hasłem.
Może być zalogowanych kilku użytkowników
jednocześnie.
Jeżeli po zainstalowaniu StateMonitor logujemy się po raz
pierwszy i jeszcze żaden użytkownik nie został skonfigurowany, to
zalogowanie następuje z hasłem domyślnym.
Dalsze informacje: "Hasło domyślne (default)", Strona 38
Logout
Przed zamknięciem StateMonitor użytkownicy muszą się
wylogować.
Aby się wylogować, należy:
Wylogować się w menu pod Logout
Zostaje wyświetlane puste okno Login.
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3.4

Hasło domyślne (default)

Dla pierwszego zalogowania po instalacji StateMonitor dostępne
jest następujące hasło domyślne:
Użytkownik
Hasło

admin
Admin

StateMonitor pokazuje zalogowanego użytkownika jako Default
Administrator .
Wskazówki:
Aby móc zalogować się pierwszy raz przy pomocy
hasła domyślnego, należy być zameldowanym w
Windows jako Administrator.
Aby unikać nadużywania hasła domyślnego, należy
zmienić to hasło po pierwszym zalogowaniu.
Tylko Administrator powinien znać zmienione hasło
domyślne.
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3.5

Ogólne ustawienia

Ekran
Oprogramowanie StateMonitor to aplikacja internetowa, którą
można wykorzystywać na różnych urządzeniach końcowych, jak
PC, tablet i smartfon.
Prezentacja ekranowa dopasowuje się automatycznie do danego
urządzenia.
Język
Zmiana globalnego ustawienia języka możliwa jest tylko dla
użytkownika z prawami dostępu w roli administratora.
Dalsze informacje: "Podmenu Język systemowy", Strona 123
W podmenu Ustawienia użytkownika każdy użytkownik może
indywidualnie dla siebie ustawić język dialogowy, nie wpływając
przy tym na globalne ustawienie wersji językowej.
Dalsze informacje: "Zmienić ustawienia języka dla użytkownika",
Strona 107
Strefa czasowa
StateMonitor oblicza na podstawie strefy czasowej odpowiednio
obowiązującą godzinę dla odczytu danych maszynowych.
Dlatego też na serwerze, na którym zainstalowano StateMonitor,
musi być nastawiona właściwa strefa czasu.
Poza tym na obrabiarce musi być ustawiona poprawnie godzina,
aby StateMonitor poprawnie przetwarzał czas i go wyświetlał.
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3.6

Przegląd menu
Dostępność pojedynczych menu i podmenu zależy od:
od aktywowanych opcji
roli odpowiedniego użytkownika
Dalsze informacje: "Role", Strona 108

W StateMonitor dostępne są następujące menu i podmenu:
Symbol

Menu i podmenu
Home

Park maszynowy
Widok kaflowy
Status maszyny
Edycja stanów maszyny
Podgląd szczegółowy ostatnich 3 dni
Alarmy obrabiarki
Czasy przebiegu programu
Przegląd statusu
Wiadomości
Konfigurator zdarzeń
Profile powiadomień
Powiadomienia
Zlecenia (opcja software)
Utwórz zlecenie
Zlecenie przypisz
Dopasuj kolejność obróbki
Ewaluacje
Widok dzienny
Stany maszyny
Kluczowe dane
Czasy przebiegu programu
Alarmy obrabiarki
Ustawienia
Ustawienia użytkownika
Użytkownik
Obrabiarki
Przyporządkowanie obrabiarki
Stany obrabiarki / stany zlecenia (opcja
software)
Ustawienia messengera
Zabezpieczenie pliku
Język systemowy
Zewnętrzna BD Reporting
Info
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3.7

Funkcje w tablicach i diagramach

W tablicach i diagramach dostępne są rozmaite funkcje. Jakie
funkcje i klawisze są dostępne, zależy do podmenu, w którym
znajduje się użytkownik.
Szukanie w tablicach
Poprzez pole wprowadzenia Szukać: można w obrębie tablicy
szukać dowolnego łańcucha znaków. W tym celu należy postąpić
następująco:
Podać szukane pojęcie w polu Szukać: .
Tablica pokazuje tylko te wiersze, w których zawarty jest
szukany tekst.
Szukane pojęcie może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne.
Można powiązać kilka szukanych pojęć przy pomocy AND lub OR .
Powiązanie

Opis

Przykład

AND

I-powiązanie

Tabela pokazuje wszystkie wiersze, zawierające
zarówno to jedno jak i to drugie pojęcie.

TNC 640 AND 100.0 %

OR

Lub-powiązanie

Tabela pokazuje wszystkie wiersze, zawierające albo
to jedno albo to inne pojęcie.

TNC 640 OR iTNC 530

Sortowanie wpisów w tablicy
Wpisy w tablicy mogą być sortowane według szpalt. Proszę
postąpić następująco:
Kliknąć na nagłówek szpalty
StateMonitor sortuje wpisy w tabeli w tej kolumnie w malejącej
kolejności.
Każdym dalszym kliknięciem na nagłówek kolumny
tabeli StateMonitor przechodzi od sortowania w
malejącej do sortowania w rosnącej kolejności.
Dopasowanie szerokości szpalty
Aby dopasować szerokość szpalty, należy przeciągnąć linię
rozdzielającą naciśniętym klawiszem myszki na pożądaną
pozycję
Wyświetlanie diagramu do tablicy
W wielu miejscach może być wyświetlany diagram dodatkowo do
podglądu tablicy, wizualizujący graficznie dane z tablicy.
Kliknąć na symbol diagramu lub na klawisz
Graphically visualize a table .
StateMonitor wyświetla diagram poniżej tablicy.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje do
punktu, belki lub wycinka, należy kliknąć na
odpowiedni element (jeśli dostępne)
Dopasowanie prezentacji za pomocą
checkboxów lub pól wyboru (jeśli dostępne)
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Zachowanie danych z tablic lub danych diagramów w pliku
CSV
W wielu miejscach mogą być zachowywane dane z tablicy lub
z diagramu jako plik CSV. Plik CSV można importować np. do
Microsoft Excel i tam dalej przetwarzać.
Kliknąć na klawisz Eksportować tabelę .
Wybrać pożądaną lokalizację w pamięci
Na Zachowaj kliknąć
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3.8

Rozszerzenie funkcjonalności przy
pomocy opcji software

Funkcjonalność StateMonitor może zostać rozszerzona przy
pomocy dodatkowych opcji software.
Licencje dla opcji software można otrzymać w dziale zbytu firmy
HEIDENHAIN. Udostępniany jest wówczas kod licencyjny, przy
pomocy którego aktywowana jest opcja software na dongle.
Następujące opcje software są dostępne:
Opcja

Rozszerzenie funkcjonalności

ID

1

5 dodatkowych sterowań obrabiarek

1220884-01

2

Modbus Interface

1268670-01

3

OPC UA Interface

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

MTConnect Interface

1268675-01

Dalsze informacje: "Opcje software i licencje", Strona 127
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4.1

Menu Home

W menu Home podaje się swoją nazwę użytkownika oraz swoje
hasło.
Dalsze informacje: "Login/Logout ", Strona 47

Jeśli użytkownik jest zameldowany, to StateMonitor pokazuje status
autoryzacji zameldowanego użytkownika oraz czas ostatniego
zalogowania.
Firmowa strona startowa
Jeśli chcemy w menu Home umieścić logo firmy lub inny plik grafiki,
to należy:
Skopiować pożądany plik grafiki do katalogu C:\ProgramData
\HEIDENHAIN\StateMonitor\homeImage .
StateMonitor pokazuje grafikę w menu Home .
StateMonitor może pokazać tylko jedną grafikę.
Skopiować pożądany plik grafiki do katalogu
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\homeImage.
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4.2

Login/Logout

Login
Po uruchomieniu StateMonitor użytkownicy muszą zalogować się
swoją nazwą i hasłem.
Może być zalogowanych kilku użytkowników
jednocześnie.
Jeżeli po zainstalowaniu StateMonitor logujemy się po raz
pierwszy i jeszcze żaden użytkownik nie został skonfigurowany, to
zalogowanie następuje z hasłem domyślnym.
Dalsze informacje: "Hasło domyślne (default)", Strona 38
Automatyczne zalogowanie (login)
Użytkownicy z rolą wizjera mogą zalogować się automatycznie w
przeglądarce internetowej poprzez specjalny URL.
Otworzyć przeglądarkę internetową, np.
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
W wierszu adresowym należy podać:
http:\\Nazwa serwera:28001/jh-tnc-sm-app/operator#!login/Nazwa użytkownika/Hasło
Zamiast nazwy serwera podać nazwę hosta lub adres
IP PC-ta lub serwera, na którym zainstalowany jest
StateMonitor
Zamiast nazwy użytkownika i hasła należy podać własną
nazwę użytkownika i hasło
Klawisz Enter nacisnąć
StateMonitor jest otwierany bez okna login.
Aby w przyszłości móc szybciej otwierać StateMonitor,
dodawany jest jego adres do Ulubionych lub
odznaczamy go zakładką w przeglądarce.
Logout
Przed zamknięciem StateMonitor użytkownicy muszą się
wylogować.
Aby się wylogować, należy:
Wylogować się w menu pod Logout
Zostaje wyświetlane puste okno Login.
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5.1

Menu Park maszynowy

W menu Park maszynowy wyświetlane są wszystkie maszyny,
skonfigurowane i aktywowane w menu Ustawienia .
Dalsze informacje: "Podmenu Obrabiarki", Strona 111
Menu Park maszynowy zawiera następujące podmenu:
Widok kaflowy
Przegląd statusu
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5.2

Podmenu Widok kaflowy

W podmenu Widok kaflowy StateMonitor pokazuje każdą
aktywowaną obrabiarkę w postaci mapy statusu maszyny.
Mapa statusu maszyny zawiera następujące informacje:
Informacja

Znaczenie

Ilustracja maszyny

Jeśli przy konfigurowaniu nowej obrabiarki w systemie załadowano zdjęcie/grafikę
tej maszyny, to StateMonitor pokazuje tu to
zdjęcie/grafikę

Sygnalizacja
świetlna statusu

Aktualny status obrabiarki

Numer zlecenia

Numer aktualnie produkowanego zlecenia
(opcja software)

Part number

Numer aktualnie produkowanego przedmiotu (opcja software)

Nazwa programu

Nazwa programu NC, który aktualnie
załadowany jest w trybie Przebieg programu sekwencją wierszy lub w Przebieg
programu pojedyńczymi wierszami .

Kompl. wykonane

Liczba kompletnych przebiegów aktualnego programu

Sygnalizacja świetlna statusu
Kolory sygnalizacji statusu mają następujące znaczenie:
Kolor

Znaczenie

Szary

Obrabiarka nie jest włączona lub nie połączona

Czerwony

Obrabiarka nie gotowa do pracy

Żółty

Obrabiarka jest gotowa do pracy ale nieproduktywna

Ciemnozielony/
jasnozielony

Obrabiarka produktywna
Ciemnozielony = Produktywnie (posuw & bieg
szybki OVR >= 100 %)
Jasnozielony = Produktywnie (posuw & bieg
szybki OVR < 100 %)
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5.3

Podmenu Przegląd statusu

W podmenu Przegląd statusu StateMonitor przedstawia statusy
maszyny graficznie w postaci diagramów pierścieniowych.
Przy tym StateMonitor rozróżnia między:
Cały park maszynowy
Preferowane maszyny

Cały park maszynowy
Diagram pierścieniowy Cały park maszynowy obejmuje statusy
maszynowe wszystkich aktywowanych obrabiarek w parku
maszynowym. Oprócz tego StateMonitor pokazuje obliczone
wskaźniki Availability i Utilization rate jako średnią wszystkich
aktywowanych obrabiarek w parku maszynowym.
Preferowane maszyny
Diagram pierścieniowy Preferowane maszyny zawiera statusy
tylko tych obrabiarek, które są odznaczone w Przegląd ulubionych
jako Ulubione .
Przegląd ulubionych
Przegląd ulubionych przestawia wszystkie aktywowane obrabiarki
w parku maszynowym i zawiera następujące informacje:
aktualny Stan
Maszyna (oznaczenie obrabiarki)
aktualnie aktywny na obrabiarce Tryb pracy
aktualnie załadowany na obrabiarce Program
Status programu
liczba programów, oznaczonych jako Kompletnie wykonany
oznaczenie jako Ulubione
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5.4

Przegląd Status maszyny

Następujący przegląd uwidacznia, jaka kombinacja aktywnych
Tryb pracy, Status programu i Położenia override inicjalizuje
odpowiednio status maszyny:
Status maszyny

Tryb pracy

Status programu

Położenia override

Ciemnozielony = Produktywnie (posuw & bieg
szybki OVR >= 100 %)

Przebieg programu
sekwencją wierszy

Przebiega

>= 100 %

Jasnozielony = Produktywnie (posuw & bieg
szybki OVR < 100 %)

Przebieg programu
sekwencją wierszy

Przebiega

< 100 %

Przebieg programu pojedyńczymi
wierszami

Przebiega

>0%

Przebieg programu
sekwencją wierszy

Przebiega

=0%

Żółty = w porz. ale nie
produktywna

Przebieg programu sekwencją
wierszy
Przebieg programu pojedyńczymi
wierszami

Tryb manualny

Wybrano
Zatrzymany
Przerwany
Zakończony
Błąd
Nie wybrano
programu

Dowolnie

Dowolnie

Elektroniczne
kółko ręczne
Pozycjonowanie z
ręcznym wprowadzeniem danych
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Status maszyny
Czerwony = Nie gotowa
do pracy

Tryb pracy
Przebieg programu sekwencją
wierszy

Status programu

Położenia override

Błąd

Dowolnie

Przebieg programu pojedyńczymi
wierszami
Jasnoszary = Czasy
oczekiwania
Ciemnoszary = Maszyna
nie jest używana

Stan Czasy oczekiwania nie pochodzi z obrabiarki. Użytkownicy mogą nastawić stan Czasy oczekiwania zamiast żółtego ub ciemnoszarego stanu.
Obrabiarka jest wyłączona lub
StateMonitor nie może utworzyć połączenia z obrabiarką

StateMonitor uporządkowuje kolory statusu obrabiarki na pasku
stanu maszyny w chronologicznej kolejności. W ten sposób
możliwy jest natychmiastowy podgląd stanu i okresu przebiegu
maszyny.
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5.5

Status maszyny

Podgląd Status maszyny zawiera następujące informacje:
Sygnalizacja stanu maszyny
Nazwa maszyny
SIK-numer i sterowanie obrabiarki
NC-software-wersja sterowania
Położenia override
Tryb pracy
Program, aktualnie aktywny na obrabiarce
Podprogram, aktualnie aktywny na obrabiarce
Status programu, czas startu oraz okres trwania aktualnego
programu
Aktywne zlecenie
Statystyka programu
Meldunki maszyny
Aktywny status messengera
Aktywne zlecenie (opcja software)
Stany maszyny z paskiem stanu maszyny (wynika z Status
maszyny)
Utilization rate
Aby przejść do podglądu Status maszyny należy:
Przejść do menu Park maszynowy .
Kliknąć na klawisz Status maszyny pożądanej
obrabiarki
StateMonitor otwiera Status maszyny.
Z podglądu Status maszyny można przejść do dalszych podmenu:
Edycja stanów maszyny
Dalsze informacje: "Podmenu Edycja stanów maszyny",
Strona 62
Podgląd szczegółowy ostatnich 3 dni
Dalsze informacje: "Podmenu Podgląd szczegółowy ostatnich
3 dni", Strona 68
Alarmy obrabiarki
Dalsze informacje: "Podmenu Alarmy obrabiarki", Strona 69
Czasy przebiegu programu
Dalsze informacje: "Podmenu Czasy przebiegu programu",
Strona 71
Zlecenia (opcja software)
Dalsze informacje: "Podmenu Terminal zleceń (opcja
software)", Strona 65
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Położenia override
StateMonitor pokazuje graficznie Położenia override dla
Wrzeciono (obroty), Posuw oraz Posuw szybki w procentach.
Wskazanie odczytu odpowiada rzeczywistemu położeniu
potencjometru na sterowaniu, niezależnie od aktualnego trybu
pracy.
Jeśli na danej obrabiarce posuw szybki oraz posuw leżą na tym
samym potencjometrze, to StateMonitor pokazuje dla jednego i
drugiego Położenia override te same wartości.
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Tryb pracy
StateMonitor pokazuje Tryb pracy , aktualnie wybrany na
obrabiarce.
Wskazanie ogranicza się do trybów pracy obrabiarki i
odpowiedniego symbolu. Tryby pracy programowania nie są
pokazywane przez StateMonitor.
Tryby pracy obrabiarki
Symbol

Tryb pracy
Tryb manualny

Elektroniczne kółko ręczne

Pozycjonowanie z ręcznym wprowadzeniem danych (MDI)
Przebieg programu pojedyńczymi
wierszami
Przebieg programu sekwencją wierszy
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Status programu
Status programu podaje informacje o aktualnym stanie programu
NC na obrabiarce.
Następujące statusy programu mogą mieć miejsce:
Status programu

Znaczenie

Przebiega

Obrabiarka odpracowuje program NC.

Nie wybrano programu

Obrabiarka nie znajduje się w trybie
pracy, odpracowującym programy NC.

Nieaktywne

Aktualny Tryb pracy na obrabiarce to Przebieg programu sekwencją wierszy lub Przebieg programu
pojedyńczymi wierszami.
Aktualnie żaden program NC nie
jest uruchomiony lub
Przebieg programu został
przerwany z powodu błędu lub
Użytkownik przerwał wykonanie
programu z WEWNETRZ. STOP .

Błąd

Błąd przerwał odpracowywanie aktualnego programu NC.
Status Błąd jest wyświetlany tylko
krótko, następnie status przechodzi na
Nieaktywne.

Wybrano

Aktualny Tryb pracy na obrabiarce to Przebieg programu sekwencją wierszy lub Przebieg programu
pojedyńczymi wierszami.
Użytkownik wybrał program ale go
jeszcze nie uruchomił.

Zatrzymany

Aktualny Tryb pracy na
obrabiarce to Przebieg programu
pojedyńczymi wierszami i
użytkownik nie uruchomił jeszcze
następnego wiersza NC
Polecenie M0w programie NC
zatrzymało przebieg programu

Przerwany

Użytkownik przerwał wykonanie
programu z NC-stop .

Zakończony

Aktualny program został wykonany
kompletnie. Polecenie M30 lub M2
zakończyło program.

Jeśli obrabiarka jest wyłączona, to Status programu nie jest
pokazywany.
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Aktywne zlecenie (opcja software)
W strefie Aktywne zlecenie StateMonitor pokazuje informacje do
zlecenia, wytwarzanego właśnie na obrabiarce.
Warunki:
Zlecenie jest wygenerowane
Zlecenie jest przyporządkowane do obrabiarki
Zlecenie jest realizowane
Dla rozpoczęcia realizacji zleceń, należy:
Kliknąć na klawisz Terminal zleceń .
Wyświetlane jest podmenu Zlecenia .
Dalsze informacje: "Podmenu Terminal zleceń (opcja
software)", Strona 65

Statystyka programu
W strefie Statystyka programu StateMonitor rejestruje liczbę
kompletnie wykonanych i przerwanych programów NC.
Zliczanie następuje dla:
wszystkich programów (Ogólnie)
dla aktualnego programu (Akt. Pgm)
StateMonitor rozróżnia następujące przypadki:
Dialog

Znaczenie

Kompletnie wykonany

Liczba kompletnie wykonanych programów

Przerwany przez
użytkownika

Liczba programów, przerwanych przez
użytkownika

Przerwany przez
komunikat o błędach

Liczba programów, przerwanych z
powodu komunikatu o błędach
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Meldunki maszyny
W strefie Meldunki maszyny StateMonitor pokazuje ostatnich
sześć meldunków obrabiarki.
Każdy użytkownik może określić indywidualnie, jakie meldunki
są pokazywane w strefie Meldunki maszyny . W tym celu należy
postąpić następująco:
Kliknąć na symbol kółka zębatego
Zostaje wyświetlone okno z opcjami wyboru filtra.
Kryteria filtrów obejmują klasy błędów, grupy
błędów i wiadomości.
Dalsze informacje: "Podmenu Alarmy
obrabiarki", Strona 69
Aby przejąć kryteria filtra do opcji wyboru, należy
kliknięciem myszką ustawić przed nimi haczyk
Kliknąć na klawisz Zachować .
W strefie Meldunki maszyny są wyświetlane
tylko meldunki, odpowiadające wybranym
kryteriom filtra.
Filtrowanie obowiązuje tylko dla strefy Meldunki
maszyny w podmenu Status maszyny.
Aby uzyskać podgląd dalszych meldunków maszyny, należy:
Kliknąć na klawisz dalsze .
Podmenu Meldunki maszyny jest otwierane.
Dalsze informacje: "Podmenu Alarmy obrabiarki", Strona 69

Aktywny status messengera
W strefie Aktywny status messengera StateMonitor pokazuje
aktywne Powiadomienia .
Dalsze informacje: "Podmenu Powiadomienia", Strona 81
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Stany maszyny
W strefie Stany maszyny StateMonitor pokazuje pasek stanu
maszyny bieżącego dnia oraz aktualny Stopień wykorzystania
obrabiarki.
Aby określone stany maszyny zamieniać innymi oraz dokładniej
specyfikować, należy:
Kliknąć na przycisk Edycja stanów maszyny .
Podmenu Edycja stanów maszyny jest otwierane.
Dalsze informacje: "Podmenu Edycja stanów maszyny",
Strona 62

Określenie okresu obserwacji
Pasek stanu obrabiarki pokazuje standardowo okres od godziny
0 do godziny 24. Każdy użytkownik może indywidualnie określić
okres czasu obserwacji. Maksymalny okres obserwowania stanu
obrabiarki wynosi 24 godziny.
Aby dopasować okres obserwowania, należy:
Kliknąć na symbol kółka zębatego
Wyświetlane jest okno Dopasowanie stanów
maszyny do użytkownika .
Wybrać pożądany okres czasu (w godzinach
od ... do ...)
Kliknąć na klawisz Zapisać .
Pasek stanu obrabiarki pokazuje wybrany okres
czasu.
Dopasowanie okresu obserwowania stanu obrabiarki
wpływa także na podmenu Edycja stanów maszyny
i Podgląd szczegółowy ostatnich 3 dni . Także tam
można dokonać dopasowania okresu obserwowania
stanu.
Podgląd szczegółowy
Aby obejrzeć Podgląd szczegółowy ostatnich 3 dni , należy:
Kliknąć na klawisz pokazuje stany maszyny ostatnich dni .
Podmenu Podgląd szczegółowy ostatnich 3 dni jest otwierane.
Dalsze informacje: "Podmenu Podgląd szczegółowy ostatnich
3 dni", Strona 68
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5.6

Podmenu Edycja stanów maszyny

Wyświetlanie stanów maszyny
W podmenu Edycja stanów maszyny StateMonitor pokazuje
najpierw stany maszyny aktualnego dnia na pasku stanów maszyny
i przedstawia w chronologicznej kolejności w tabeli.
Aby wybrać dzień, do którego StateMonitor ma wyświetlać stany
maszyny, należy:
Przy Dzień wyświetlenia kliknąć na symbol
kalendarza
Wybrać datę
Alternatywnie przekartkować dniami do tyłu
Alternatywnie przekartkować dniami do przodu

Można filtrować wpisy w tabeli według:
kolorów stanów maszyny (Filtr)
okresu trwania pojedynczych stanów maszynowych
(Pokaż stany, dłuższe niż...)
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
Stany maszynowe zamieniać i specyfikować
W podmenu Edycja stanów maszyny dostępna jest możliwość,
zastępowania określonych stanów maszyny innymi oraz
dokładniejszego specyfikowania.
Dodatkowe wyszczególnienia dla stanów obrabiarki
określane są w menu Ustawienia .
Dalsze informacje: "Podmenu Stany obrabiarki / stany
zlecenia", Strona 117
Aby zmienić stan obrabiarki, należy postąpić w następujący
sposób:
Przejść do menu Park maszynowy .
Kliknąć na klawisz Status maszyny pożądanej
obrabiarki
Podmenu Edycja stanów maszyny wybrać
W tabeli na kolumnę Nowy stan kliknąć
W menu rozkładalnym wybrać pożądany
wyszczególniony stan
Kliknąć na klawisz Wiersz zachować .
Stan obrabiarki zostaje zmieniony na pasku
stanu maszyny.
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Następująca tablica pokazuje, jaką specyfikacją można zastąpić
oryginalny stan maszyny:
Stan oryginalny

Nowy stan (specyfikacja)

Ciemnozielony

Produktywna

Ciemnozielony, jasnozielony, żółty, czerwony lub szary

Jasnozielony

Produktywna,
posuw < 100 %

Ciemnozielony, jasnozielony, żółty, czerwony lub szary

Żółty

W porządku ale
nie produktywna

Żółty, czerwony lub szary

Czerwony

Nie gotowa do
pracy

Czerwony

Ciemnoszary

Maszyna nie jest
używana

Ciemnoszary lub jasnoszary

Jasnoszary stan Czasy oczekiwania nie pochodzi oryginalnie z
obrabiarki i nie jest z związku z tym stanem oryginalnym.
Jasnoszary stan może zastąpić żółty stan oryginalny bądź
ciemnoszary stan oryginalny i dokładniej specyfikować.
Przykład:
jeśli obrabiarka jest wyłączona dla pracy konserwatorskich
(ciemnoszary stan), to można ten stan ustawić w StateMonitor
następnie jako czas oczekiwania (jasnoszary stan).
Dołączanie dodatkowych informacji
Niebieska linia nad obszarem paska stanu wskazuje, iż w tym
obszarze zawarte są dodatkowe informacje.
Aby dołączyć dodatkowe informacje, należy:
Przejść do menu Park maszynowy .
Kliknąć na klawisz Status maszyny pożądanej
obrabiarki
Podmenu Edycja stanów maszyny wybrać
W kolumnie tabeli Komentarz podać dodatkowe
informacje
Kliknąć na klawisz Wiersz zachować .
StateMonitor pokazuje nad fragmentem w pasku
stanu maszyny niebieską linię.
Jeśli wykonywane jest kliknięcie na fragment z niebieską linią,
to StateMonitor pokazuje okno wyskakujące ze wstawionym
komentarzem oraz informacje do zmienionych lub specyfikowanych
stanów maszyny.
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Określenie okresu obserwacji paska stanów obrabiarki
Pasek stanu obrabiarki pokazuje standardowo okres od godziny
0 do godziny 24. Każdy użytkownik może indywidualnie określić
okres czasu obserwacji.
Dalsze informacje: "Określenie okresu obserwacji", Strona 61
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5.7

Podmenu Terminal zleceń (opcja
software)

W podmenu Terminal zleceń StateMonitor pokazuje wszystkie
otwarte zlecenia, przypisane do danej obrabiarki. Równolegle
do obróbki na obrabiarce użytkownik może zaksięgować status
zlecenia oraz dokonywać późniejszych edycji zaksięgowania.
Generowanie zleceń i przypisywanie ich do obrabiarki następuje w
menu Zlecenia. Tam też może być dopasowana kolejność obróbki
poszczególnych zleceń.
Dalsze informacje: "Menu Zlecenia (opcja software)",
Strona 86
Zaksięgowane czasy obróbki oraz liczby sztuk pojawiają się w
ewaluacji zlecenia.
Dalsze informacje: "Czasy zleceń (opcja software)", Strona 103
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Zaksięgowanie statusu zlecenia
Aby zapisać status zlecenia oraz określić czasy obróbki, należy:
Przejść do menu Park maszynowy .
Kliknąć na klawisz Status maszyny pożądanej
obrabiarki
Wybrać podmenu Terminal zleceń .
W tablicy Przypisane zlecenia do obrabiarki
kliknąć na pożądane zlecenie
Informacje do zlecenia pojawiają się w strefie
Aktualnie wybrane zlecenie.
W strefie Status zlecenia zapisz kliknąć na
klawisz Zlecenie startuj .
Zostaje uruchomione rejestrowanie czasu.
Po kolei kliknąć na przyciski, odpowiadające
statusowi zlecenia na obrabiarce
StateMonitor rejestruje czasy odpowiednio do
każdego zlecenia.
Aby zakończyć bądź przerwać obróbkę, kliknąć
na klawisz Zlecenie zatrzymaj .
Rejestrowanie czasu zostaje zakończone.
W razie potrzeby zlecenie może zostać
ponownie uruchomione.
Informacja zwrotna o aktualnej ilości: w polu
wyboru kliknąć na Actual amount .
W polu wpisu podać liczbę wytworzonych
przedmiotów
Kliknąć na klawisz Meldunek zwrotny .
Informacja zwrotna o brakach: w polu wyboru
kliknąć na Scrap .
W polu wpisu podać liczbę wybrakowanych
przedmiotów
Kliknąć na klawisz Meldunek zwrotny .
Ilość rzeczywista oraz liczba przedmiotów
wybrakowanych jest zachowana w zleceniu.
Aby zakończyć zlecenie, należy kliknąć na
klawisz Zlecenie zamknij .
Zlecenie nie pojawia się więcej w tablicy
Przypisane zlecenia do obrabiarki.
Zarejestrowane czasy i ilości dostępne są w
menu Ewaluacje .
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Edycja zapisów
Aby dokonać edycji zapisów do aktualnego zlecenia, należy:
Aby dokonać zmiany ostatnio zakończonego zlecenia, należy
kliknąć na klawisz Ostatnio zakończone zlecenie pobrać z
powrotem .
lub
W tablicy Przypisane zlecenia do obrabiarki kliknąć na
pożądane zlecenie
Informacje do zlecenia pojawiają się w strefie Aktualnie
wybrane zlecenie.
Pojawia się tablica Zapisy do zlecenia .
W razie konieczności ponownie uruchomić wykonanie zlecenia
W razie konieczności podać zwrotnie inną ilość
W tablicy Zapisy do zlecenia kliknąć na pożądany wiersz
W razie konieczności wybrać zanotowaną wskazówkę
(wyszczególnienie stanu zlecenia)
Dodatkowe wyszczególnienia dla stanów zlecenia
określane są w menu Ustawienia .
Dalsze informacje: "Podmenu Stany obrabiarki / stany
zlecenia", Strona 117
W razie konieczności wpisać komentarz
Kliknąć na klawisz Wiersz zachowaj .
Aby zakończyć zlecenie, należy kliknąć na klawisz Zlecenie
zamknij .
Odczyt zleconego terminu
Zlecony termin wykonania jest odznaczony kolorem w tablicy. Kolor
podaje informację o dotrzymaniu terminu:
zielony: termin jest później niż 24 godziny w przyszłości
pomarańczowy: wyznaczony termin jest osiągnięty za mniej niż
24 godziny
czerwony: termin wykonania jest przekroczony
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5.8

Podmenu Podgląd szczegółowy ostatnich
3 dni

Podmenu Podgląd szczegółowy ostatnich 3 dni zawiera
następujące informacje:
Paski stanów maszyny ostatnich 3 dni
Dostępność maszyny w ostatnich 3 dniach
Stopień wykorzystania maszyny w ostatnich 3 dniach
Dalsze informacje: "Podmenu Kluczowe dane", Strona 98

Określenie okresu obserwacji paska stanów obrabiarki
Pasek stanu obrabiarki pokazuje standardowo okres od godziny
0 do godziny 24. Każdy użytkownik może indywidualnie określić
okres czasu obserwacji.
Dalsze informacje: "Określenie okresu obserwacji", Strona 61
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5.9

Podmenu Alarmy obrabiarki

W podmenu Alarmy obrabiarki StateMonitor przedstawia
Meldunki maszyny z ostatnich czterech tygodni.
Komunikaty o błędach na sterowaniu są podzielone na Klasy
błędów oraz Grupy błędów .
Klasy błędów wskazują na przyczynę komunikatu o błędach.
Grupy błędów mówią o pochodzeniu komunikatów o błędach.
Użytkownik może na sterowaniach HEIDENHAINw programie NC
generować własne meldunki za pomocą funkcji specjalnej FN38 .
Dalsze informacje: "FN38: wysyłanie meldunków z programu NC",
Strona 82
Takie meldunki StateMonitor pokazuje jako Wiadomości .
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Filtrowanie komunikatów
Aby szybciej znaleźć określone komunikaty, można filtrować
według Klasy błędów, Grupy błędów i Wiadomości .
StateMonitor pokazuje w filtrach do wyboru tylko Klasy błędów,
Grupy błędów i Wiadomości , które pojawiły się w ostatnich
czterech tygodniach.
Filtrowanie według następujących Klasy błędów:
Emergency stop
Błąd
Ostrzeżenie
Info
Wskazówka
Przerwanie programu
Program stop
Posuw zatrzymany
Zresetowany
Brak
Klasa błędów Brak zawiera wszystkie komunikaty o błędach, nie
należące do żadnej innej klasy błędów.
Filtrowanie według następujących Grupy błędów:
Praca
Programowanie
PLC
Ogólne informacje
Remote
Python
Brak
Grupa błędów Brak zawiera wszystkie komunikaty o błędach, nie
należące do żadnej innej grupy błędów.
Filtrowanie według Wiadomości:
FN38
FN 38 Job
Program kompletnie wykonany
Program przerwany przez użytkownika
Program przerwany przez komunikat o błędach
Aby wyświetlić określone komunikaty na liście, należy kliknięciem
myszką postawić haczyk przy odpowiednich kryteriach filtrowania.
Aby wyfiltrowane komunikaty pokazać na liście, należy nacisnąć
przycisk Aktualizować.
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
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5.10 Podmenu Czasy przebiegu programu
W podmenu Czasy przebiegu programu StateMonitor przedstawia
chronologicznie w Tablica programów te programy NC, które
zostały uruchomione na obrabiarce o wybranym okresie czasu.
Dla ograniczenia okna czasu dostępne są następujące możliwości
wyboru:
Godzina od... do...
Liczba dni (wstecznie od aktualnego dnia)
1 dzień
3 dni
7 dni
Data od... do...
Funkcja szukania w obrębie tablicy (pole wpisu Szukać:) odnosi się
do szpalt Program, Podprogr. i Stan.
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
Prezentacja graficzna
Dodatkowo do Tablica programów mogą być wyświetlane dwa
diagramy:
Diagram Czas przebiegu programu maszyny {0}: ogólna
ewaluacja wszystkich programów z tablicy
Diagram Analiza programu: ewaluacja szczegółowa programu
Diagram Czas przebiegu programu maszyny {0}
Diagram ten podaje informacje o czasie przebiegu programu
oraz o średnich położeniach potencjometrów override wszystkich
programów z tablicy.
Aby wyświetlić diagram należy kliknąć pod tabelę na klawisz
Wizualizacja tabeli graficznie .
Diagram zawiera następujące informacje:
Każda prostopadła linia siatki oznacza program
Wartość na osi poziomej odpowiada numerowi programu w
tablicy
Zielony punkt danych wizualizuje czas przebiegu programu
(wartość na osi Czas przebiegu programu)
Dalsze punkty danych wizualizują średnie położenia override
programu dla Wrzeciono, Posuw szybki i Posuw (wartości na
osi Wartość średnia override w czasie przebiegu programu)
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie, należy
ustawić wskaźnik myszy na punkt danych programu
Okno wyskakujące pokazuje wartości diagramu, status
programu i procentualną analizę stanów obrabiarki.
Aby wyfiltrować diagram po programie, należy wybrać w polu
pożądany program
Diagram pokazuje tylko wartości wybranego programu.
Dalsze informacje: "Wyświetlanie diagramu do tablicy", Strona 41
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Diagram Analiza programu
Diagram ten podaje informacje o średnich położeniach
potencjometrów override i stanach maszyny podczas przebiegu
programu.
Aby wyświetlić diagram należy postąpić w następujący sposób:
Pod tabelą kliknąć na klawisz Wizualizacja tabeli graficznie .
Pojawia się diagram Czas przebiegu programu maszyny {0} .
Na pionowej linii programu kliknąć na dowolny punkt danych
Pojawia się diagram Analiza programu .
Diagram zawiera następujące informacje:
Oś pozioma pokazuje czas przebiegu programu
Oś pionowa pokazuje średnie położenie override
Linie wizualizują położenia override dla Wrzeciono, Posuw
szybki i Posuw w odpowiednim momencie
Pasek stanu FMAX wizualizuje posuw i bieg szybki (FMAX)
podczas przebiegu programu
Pasek stanów maszyny wizualizuje stany maszyny podczas
przebiegu programu
Pasek stanu FMAX pojawia się tylko, jeśli zostaje
zezwolony dostęp do PLC.
Dalsze informacje: "Ustawienia dla Hasło PLC",
Strona 162
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6.1

Menu Wiadomości

W menu Wiadomości określamy, w przypadku jakich komunikatów
na obrabiarce, jaki użytkownik, kiedy i jak zostanie powiadomiony.
Menu Wiadomości zawiera następujące podmenu:
Konfigurator zdarzeń
Profile powiadomień
Powiadomienia
Jakie podmenu wyświetla StateMonitor, zależy od roli
czyli inaczej autoryzacji użytkowników.
Proszę postąpić przy tym w następującej kolejności:
W podmenu Profile powiadomień utworzyć profil
powiadamiania
(kto ma kiedy być powiadomiony?)
Dalsze informacje: "Podmenu Profile powiadomień",
Strona 79
W podmenu Konfigurator zdarzeń konfigurować zdarzenia
(events)
(przy jakim komunikacie na obrabiarce kto ma być
powiadomiony?)
Dalsze informacje: "Podmenu Konfigurator zdarzeń",
Strona 75
W podmenu Powiadomienia skonfigurowane zdarzenia i profile
powiadomienia przyporządkować do siebie
(jakie zdarzenie aktywuje jaki profil powiadomienia?)
Dalsze informacje: "Podmenu Powiadomienia", Strona 81
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6.2

Podmenu Konfigurator zdarzeń

Event to zdarzenie, mogące wystąpić na obrabiarce, np.:
Komunikat ostrzegawczy
Stop maszyny z komunikatem o błędach
Meldunek serwisowy/meldunek o konserwacji
Alarm
StateMonitor przejmuje bezpośrednio pojawiające się na
sterowaniu meldunki i przedstawia je w podglądzie Status maszyny
w menu Park maszynowy .
Komunikaty na sterowaniu są podzielone na Klasy błędów oraz
Grupy błędów . Przy konfigurowaniu zdarzeń można przejąć do
opcji wyboru całe Klasy błędów oraz Grupy błędów .
Poza tym Wiadomości i Stany maszyny mogą być częścią wyboru
kryteriów dla zdarzenia. Przy tym Wiadomości są generowane albo
na sterowaniach HEIDENHAINw programie NC (FN38) lub przez
StateMonitor na podstawie informacji od sterowania.
Klasy błędów
Na sterowaniu komunikaty o błędach są przyporządkowane
następującym Klasy błędów :
Emergency stop
Błąd
Ostrzeżenie
Info
Wskazówka
Przerwanie programu
Program stop
Posuw zatrzymany
Zresetowany
Brak
Klasa błędów Brak zawiera wszystkie komunikaty o błędach, nie
należące do żadnej innej klasy błędów.
Grupy błędów
Grupy błędów mówią o pochodzeniu komunikatów o błędach.
Sterowania rozróżniają następujące Grupy błędów:
Praca
Programowanie
PLC
Ogólne informacje
Remote
Python
Brak
Grupa błędów Brak zawiera wszystkie komunikaty o błędach, nie
należące do żadnej innej grupy błędów.
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Wiadomości
Pod Wiadomości dostępne są następujące możliwości wyboru:
FN38
Na sterowaniach HEIDENHAINmogą być generowane
wiadomości przy pomocy funkcji specjalnej FN38 w programie
NC. StateMonitor może odbierać te powiadomienia lub
przesyłać je drogą mailową do użytkownika
FN 38 Job
Na sterowaniach HEIDENHAINmoże być meldowany status
zlecenia przy pomocy funkcji specjalnej FN38 w programie NC.
StateMonitor może te statusy analizować
Program kompletnie wykonany
StateMonitor generuje ten meldunek, jeśli sterowanie odczytuje
koniec programu PGM END .
Program przerwany przez użytkownika
StateMonitor generuje ten meldunek, jeśli obsługujący przerywa
wykonanie programu z WEWNETRZ. STOP lub NOTAUS .
Program przerwany przez komunikat o błędach
StateMonitor generuje ten meldunek, jeśli komunikat o błędach
przerywa wykonanie programu
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Jakie informacje przesyła sterowanie, zależy od
konfigurowalnych ustawień obrabiarki.
Stany maszyny
Pod Stany maszyny można zdefiniować, po jakim okresie czasu
StateMonitor ma zainicjalizować zdarzenie (event). Przy tym można
do każdego stanu maszyny przyporządkować specyficzną wartość
(w minutach).
Indywidualne komunikaty
W tablicy dotychczasowe komunikaty obrabiarki można zaznaczyć
haczykiem i tak dołączyć ten wybór do zdarzenia.
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
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Utworzenie zdarzenia (eventu)
Proszę bardzo starannie dobierać wybór komunikatów
prowadzących do zdarzenia (event).

WSKAZÓWKA
Uwaga, możliwa utrata danych!
Jeśli zostanie wybranych zbyt wiele meldunków, to skrzynka emailowa odbiorcy może zostać przepełniona. Dalsze e-maile nie
trafiają więcej do odbiorcy.
Utworzenie oddzielnej skrzynki dla StateMonitor
Bardzo starannie dobierać meldunki

WSKAZÓWKA
Uwaga, możliwa utrata danych!
Jeśli StateMonitor wysyła zbyt wiele wiadomości do odbiorców,
to operator poczty elektronicznej może zaklasyfikować je jako
SPAM. Odbiorca nie otrzymuje wówczas wiadomości w swojej
skrzynce wejściowej poczty.
Bardzo starannie dobierać meldunki
Aby utworzyć event, proszę postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Wiadomości .
Podmenu Konfigurator zdarzeń wybrać
Maszyna, dla której chcemy utworzyć event,
wybrać
Dokonać wyboru z Klasy błędów, Grupy
błędów, Wiadomości, Stany maszyny i
indywidualnych komunikatów, które mają
zainicjalizować zdarzenie (event)
Przy To zdarzenie pod nazwą... podać
odpowiednią nazwę
Kliknąć na klawisz Save .
Przy pomocy listy wyboru określamy, jakie komunikaty obrabiarki
prowadzą do powiadomienia.
Tabela zawiera kolumny A i B:
A = automatyczny wybór poprzez klasy/grupy
B = wybór odbiega od automatyki
Kolumna A na liście wyboru pokazuje, czy komunikaty o błędach
inicjalizują zdarzenie (event) poprzez automatyczny wybór w Klasy
błędów lub Grupy błędów .
StateMonitor ustawia haczyk w kolumnie A, jeśli wybrano
odpowiednią klasę błędów lub grupę błędów.
W kolumnie B można docelowo anulować pojedyncze komunikaty,
zawarte w zestawieniu do wyboru a wygenerowane poprzez Klasy
błędów i Grupy błędów .
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Można także w kolumnie B wybierać pojedyncze komunikaty, jeśli
nie wszystkie komunikaty, należące do tej klasy błędów lub grupy
błędów, mają inicjalizować zdarzenie.
W dalszej tabeli StateMonitor wymienia wszystkie skonfigurowane
zdarzenia.
Aby uzyskać podgląd treści dostępnych zdarzeń, należy:
W tabeli kliknąć na zdarzenie (event)
StateMonitor ładuje zestawione do wyboru Klasy błędów,
Grupy błędów, Wiadomości oraz indywidualne komunikaty do
podglądu.
Usunięcie zdarzenia (eventu)
Aby usunąć event, proszę postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Wiadomości .
Podmenu Konfigurator zdarzeń wybrać
Maszyna, dla której chcemy usunąć event,
wybrać
W tabeli kliknąć na symbol kosza na śmieci
StateMonitor kasuje zdarzenie (event) i usuwa je
z tablicy.
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6.3

Podmenu Profile powiadomień

W podmenu Profile powiadomień można do utworzonych
użytkowników przyporządkować informacje o autoryzacji oraz
zachować je jako profil powiadomienia.
Profil powiadomienia zawiera następujące informacje:
odsyłacz do User
informacje transmisji dla przesyłania e-maila
(Powiadomienie poprzez...)
okres czasu przesyłania (Dni, Czasy)
Interwał powiadomienia
W menu wyboru User dostępni są wszyscy skonfigurowani
użytkownicy.
Powiadomienia następują wyłącznie drogą e-mailową.
Powiadomienia z interwałem
Dla okresu czasu przesyłania podaje się:
dni tygodnia, w których StateMonitor powiadamia użytkownika
godzinę, od której do której StateMonitor wysyła powiadomienia
do użytkownika
Możliwe interwały powiadomienia:
natychmiast
raz dziennie
zebrane wszystkie (1 do 60 min nastawialne))
Profile powiadomień skonfigurować
Dla jednego użytkownika można skonfigurować kilka Profile
powiadomień : np. profil, kiedy pracownik jest obecny w firmie i
profil kiedy pracownik ma dyżur.
Aby skonfigurować profil powiadomienia dla użytkownika, proszę
postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Wiadomości .
Podmenu Profile powiadomień wybrać
Użytkownika, dla którego chcemy skonfigurować
Profile powiadomień wybrać
Wybrać drogę komunikacji e-mailowej (postawić
haczyk)
Podać adres e-mailowy
Wybrać dni tygodnia, w które użytkownik ma być
powiadamiany
Wybrać godzinę od... do...
Interwał powiadomienia wybrać
Nadać nazwę dla profilu powiadomienia
Kliknąć na klawisz Save .
StateMonitor zachowuje profil powiadomienia i
wymienia w tabeli.
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Profile powiadomień szukać
StateMonitor przedstawia wszystkie profile dla powyżej wybranego
użytkownika w tabeli.
Poprzez pole wprowadzenia Szukać: można docelowo szukać
określonych profilów powiadomienia. Szukanie odnosi się do
wszystkich kolumn tabeli.
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
Profile powiadomień zmieniać
Aby zmienić dostępny profil powiadomienia , należy postąpić w
następujący sposób:
Przejść do menu Wiadomości .
Podmenu Profile powiadomień wybrać
Użytkownika, dla którego chcemy skonfigurować
Profile powiadomień wybrać
Wybrać przewidziany do zmiany profil
powiadomienia w tabeli
StateMonitor ładuje podane dane do podglądu.
Dokonać pożądanych zmian
Kliknąć na klawisz Save .
StateMonitor zachowuje w pamięci zmieniony
profil powiadomienia.
Profile powiadomień kasować
Aby usunąć profil powiadomienia, proszę postąpić w następujący
sposób:
Przejść do menu Wiadomości .
Podmenu Profile powiadomień wybrać
User, dla którego chcemy skonfigurować Profile
powiadomień wybrać
W tabeli kliknąć na symbol kosza na śmieci
StateMonitor usuwa profil powiadomienia z
tablicy.

80

HEIDENHAIN | StateMonitor| instrukcja obsługi | 10/2018

6

Menu Wiadomości | Podmenu Powiadomienia

6.4

Podmenu Powiadomienia

W podmenu Powiadomienia określamy, jakie zdarzenia inicjalizują
jakie powiadomienia. Tu powiadomienia mogą być generowane,
aktywowane i kasowane.
Generowanie powiadomienia
Można generować nowe powiadomienia, przypisując profil
powiadomienia do zdarzenia.
Aby wygenerować powiadomienie, należy postąpić w następujący
sposób:
Przejść do menu Wiadomości .
Podmenu Powiadomienia wybrać
Pod punktem Maszyna wybrać obrabiarkę
Wyświetlana jest tablica z dostępnymi dla tej
obrabiarki zdarzeniami.
Postawić haczyk przed pożądanym zdarzeniem.
Pod punktem User wybrać użytkownika
Wyświetlana jest tablica z dostępnymi dla tego
użytkownika profilami powiadomień.
Postawić haczyk przed pożądanymi profilami
powiadomienia.
Kliknąć na klawisz ...przyporządkować .
StateMonitor dołącza do Lista powiadomień
nowy wiersz z nowym powiadomieniem.
Aktywowanie powiadomienia
Aby aktywować powiadomienie na liście, należy postawić haczyk w
kolumnie Aktywne.
StateMonitor wysyła powiadomienia dopiero, kiedy są
one aktywowane.
Usuwanie
Aby usunąć powiadomienie z listy, należy:
Przejść do menu Wiadomości .
Podmenu Powiadomienia wybrać
W tabeli kliknąć na symbol kosza na śmieci
StateMonitor usuwa wybrane powiadomienie z
tablicy.
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
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6.5

FN38: wysyłanie meldunków z programu
NC

Funkcja sterowania FN38
Na sterowaniach HEIDENHAINfunkcja sterująca FN38 może
generować meldunki, które są przetwarzane w aplikacji
StateMonitor jako wiadomości.
Można wykorzystywać FN38 z następującymi sterowaniami
HEIDENHAIN:
Sterowanie

Od software

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC 320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Dla wykorzystywania funkcji FN38 konieczne jest
podanie kodu liczbowego 555343 w celu odblokowania
funkcji specjalnych przy programowaniu parametrów Q.
Od wersji software 34059x-07 TNC funkcja FN38 jest
programowalna bez kodu.
Programowanie
Aby zaprogramować funkcję sterowania FN38 , należy:
Na sterowaniu nacisnąć klawisz Q .
Softkey SPECJALNA FUNKCJA nacisnąć
Softkey FN38 WYSŁAĆ nacisnąć
Sterowanie zapisuje wiersz FN38: SEND /".
Przewidziany do wysłania tekst zapisać z
formatem wyjściowym dla zmiennych
Przykład:

FN 38: SEND /"zmierzona średnica: %
+3f"/+Q153

Liczba instrukcji formatowania musi być zgodna z liczbą
formatowanych wartości.
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Format wyjściowy
Przy pomocy operatora formatowania można określić format
wyjściowy wartości liczbowych.
Znak procentu rozpoczyna opis formatowania. Po nim następuje
litera oznaczenia f dla liczb zmiennoprzecinkowych w dziesiętnej
metodzie zapisu.
Między znakiem procentu i literą oznaczenia można podawać
dalsze informacje:
Plus po znaku procentu oznacza, iż dla wartości liczbowych
zawsze ma być wydawany znak liczby
Kropka i liczba określają liczbę wyświetlanych miejsc po
przecinku
Poniższa tabela pokazuje niektóre przykłady syntaktyki dla
formatów wyjściowych zmiennych:
Formaty wyjściowe

Znaczenie

%f

Wydawanie liczby zmiennoprzecinkowej
w formacie oryginalnym

%.0f

Wydawanie liczby zmiennoprzecinkowej
bez miejsc po przecinku

%.1f

Wydawanie liczby zmiennoprzecinkowej
z jednym miejscem po przecinku

%+.2f

Wydawanie liczby zmiennoprzecinkowej
ze znakiem liczby i dwoma miejscami po
przecinku

Przykład zastosowania: licznik sztuk
Cel: z każdym przebiegiem programu liczba sztuk zostaje zliczana
o jedną w górę.
Q1 = Q1 + 1

Licznik sztuk

Q2 = 1000

Całkowita liczba sztuk

Q3 = 0815

Zlecenie

FN 38: SEND/"Number of Parts: %.0f von %.0f Order:
%.0f" /+Q1/+Q2/+Q3

Wysłanie komunikatu
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7.1

Menu Zlecenia (opcja software)
Konfigurowanie i ewaluacja zleceń jest funkcją
dodatkową i nie jest zawarta on w standardowym
zakresie software.
Dalsze informacje: "Opcje software i licencje",
Strona 128

Przy pomocy StateMonitor można konfigurować zlecenia i
dokonywać ich ewaluacji. W tym celu w menu Zlecenia są
tworzone nowe zlecenia i przyporządkowywane do obrabiarki.
Menu Zlecenia zawiera następujące podmenu:
Utwórz zlecenie
Zlecenie przypisz
Dopasuj kolejność obróbki
Przydzielone zlecenia pojawiają się w podmenu Terminal zleceń
obrabiarki. Obsługujący może zapisywać tam czasy obróbki oraz
podawać informację zwrotną o wytworzonej ilości sztuk.
Dalsze informacje: "Podmenu Terminal zleceń (opcja software)",
Strona 65
Dla zapisywania czasów obróbki obsługujący wykorzystuje zadane
z góry stany zlecenia. Stany zlecenia mogą być dokładniej opisane
w menu Ustawienia .
Dalsze informacje: "Podmenu Stany obrabiarki / stany zlecenia",
Strona 117
Zaksięgowane czasy obróbki oraz liczby sztuk pojawiają się w
ewaluacji zlecenia.
Dalsze informacje: "Czasy zleceń (opcja software)", Strona 103
Jakie podmenu wyświetla StateMonitor, zależy od roli
czyli inaczej autoryzacji użytkowników.

86

HEIDENHAIN | StateMonitor| instrukcja obsługi | 10/2018

7

Menu Zlecenia | Podmenu Utwórz zlecenie (opcja software)

7.2

Podmenu Utwórz zlecenie (opcja
software)

W podmenu Utwórz zlecenie można:
utworzyć nowe zlecenia
dokonywać zmian w zleceniach
skasować zlecenia
Utworzenie zlecenia
Aby utworzyć zlecenie proszę postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Zlecenia .
Wybrać podmenu Utwórz zlecenie .
W polu Numer zlecenia podać numer zlecenia
W polu Etap pracy wpisać krok roboczy
W razie konieczności podać dalsze informacje do
zlecenia
Kliknąć na klawisz Utwórz zlecenie .
Zlecenie pojawia się w tablicy Utworzone
zlecenia.
Można przyporządkować nowe zlecenie do
obrabiarki.
Dalsze informacje: "Podmenu Zlecenie przypisz
(opcja software)", Strona 89
W ten sposób można szybko i w prosty sposób
przyporządkować kilka zabiegów roboczych do zlecenia:
Utworzyć krok roboczy jak opisano
Ten krok roboczy wybrać w tablicy Utworzone
zlecenia .
Dane zlecenia są przejmowane do rozdziału Utwórz
zlecenie .
Dopasowanie danych
Kliknąć na klawisz Utwórz zlecenie .
Nowy krok roboczy zostaje dołączony.
Zmiana zlecenia
Warunek: zlecenie nie jest przyporządkowane do obrabiarki.
Aby dokonać zmian w zleceniu, należy postąpić w następujący
sposób:
W tablicy Utworzone zlecenia kliknąć na zlecenie, które ma być
zmienione
Wybrane zlecenie jest zaznaczone w tablicy zielonym kolorem.
Dane zlecenia są przejmowane do rozdziału Utwórz zlecenie .
Dopasowanie danych
Kliknąć na klawisz Zlecenie zmień
Zmiany są przejmowane.
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Skasowanie zlecenia
Warunek: zlecenie nie jest przyporządkowane do obrabiarki.
Aby skasować zlecenie, należy postąpić w następujący sposób:
W tablicy Utworzone zlecenia kliknąć na zlecenie, które ma być
skasowane
Wybrane zlecenie jest zaznaczone w tablicy zielonym kolorem.
Kliknąć na klawisz Zlecenie skasuj
Zlecenie zostaje usunięte z listy
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7.3

Podmenu Zlecenie przypisz (opcja
software)

Przydzielenie zlecenia
Aby przyporządkować zlecenie do obrabiarki i odblokowanie dla
wykonania, należy:
Przejść do menu Zlecenia .
Wybrać podmenu Zlecenie przypisz
W tablicy Utworzone zlecenia kliknąć na
zlecenie
Wybrane zlecenie jest zaznaczone w tablicy
zielonym kolorem.
W polu Wybór maszyny wybrać obrabiarkę
W razie konieczności podać dalsze informacje do
zlecenia
Kliknąć na klawisz Zlecenie przydziel .
Zlecenie pojawia się w tablicy Przypisane
zlecenia.
Można rozpoczynać wykonywanie zlecenia.
Dalsze informacje: "Podmenu Terminal zleceń
(opcja software)", Strona 65
Zmiana przyporządkowania
Warunek: zlecenie nie jest jeszcze rozpoczęte w terminalu zleceń.
Aby przyporządkować przydzielone już zlecenie do innej obrabiarki,
należy:
W tablicy Przypisane zlecenia kliknąć na to zlecenie, które ma
być przydzielone do innej obrabiarki
Wybrane zlecenie jest zaznaczone w tablicy zielonym kolorem.
W polu Wybór maszyny wybrać tę obrabiarkę, do której należy
przypisać zlecenie
Kliknąć na klawisz Zlecenie przydziel .
Przyporządkowanie zostaje zmienione.
Skasowanie zlecenia
Dalsze informacje: "Skasowanie zlecenia", Strona 88
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7.4

Podmenu Dopasuj kolejność obróbki
(opcja software)

W terminalu zleceń obrabiarki StateMonitor pokazuje przydzielone
zlecenia w chronologicznej kolejności. Kolejność może być
dopasowana manualnie. W tym celu należy postąpić następująco:
Przejść do menu Zlecenia .
Wybrać podmenu Dopasuj kolejność obróbki
Tablica Zlecenia dla obrabiarki pokazuje
wszystkie zlecenia, przydzielone do wybranej
obrabiarki.
Należy przeciągnąć zlecenia naciśniętym
klawiszem myszki na pożądaną pozycję
Zlecenia pojawiają się w podmenu Terminal
zleceń w zdefiniowanej kolejności.
Dalsze informacje: "Podmenu Terminal zleceń
(opcja software)", Strona 65
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7.5

FN38: funkcje zlecenia w programie NC

Funkcja sterowania FN38
Na sterowaniach HEIDENHAINfunkcja sterująca FN38 może
generować meldunki, które są przetwarzane w aplikacji
StateMonitor jako wiadomości.
Można wykorzystywać FN38 z następującymi sterowaniami
HEIDENHAIN:
Sterowanie

Od software

iTNC 530

34049x-03, 60642x-01

TNC 640

34059x-05

TNC 620

81760x-01

TNC 320

771851-02

TNC 128

771841-02

CNC PILOT 640

68894x-04

MANUAL Plus 620

54843x-04

Dla wykorzystywania funkcji FN38 konieczne jest
podanie kodu liczbowego 555343 w celu odblokowania
funkcji specjalnych przy programowaniu parametrów Q.
Od wersji software 34059x-07 TNC funkcja FN38 jest
programowalna bez kodu.
Zapis statusu zlecenia
Poprzez meldunki FN38 można zgłaszać status zlecenia do
StateMonitor.
W meldunku funkcji FN38 musi być stosowana następująca
syntaktyka:
FN 38: SEND /"JOB:numer zlecenia_STEP:krok
roboczy_status"

Warunki:
Sterowanie może wysyłać meldunki FN38
Dalsze informacje: "FN38: wysyłanie meldunków z programu
NC", Strona 82
Zlecenie jest wygenerowane
Zlecenie jest przyporządkowane do obrabiarki
Przykład:
zlecenie z numerem zlecenia 1234 i krokiem roboczym 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_START"

Zlecenie startuj

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PREPARATION"

Zbrojenie startuj

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_PRODUCTION"

Wytwarzanie / produkcja

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_STOP"

Zlecenie zatrzymaj

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_FINISH"

Zlecenie zamknij
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Ilość melduj zwrotnie
Poprzez meldunki FN38 można zgłaszać zwrotnie ilości dotyczące
zlecenia do StateMonitor. Przy tym ilość może być podawana
inkrementalnie bądź absolutnie:
przy podawaniu inkrementalnym ilość jest za każdym razem
doliczana do podanej wartości.
przy podawaniu absolutnym stara wartość jest za każdym razem
nadpisywana nową wartością
W meldunku funkcji FN38 musi być stosowana następująca
syntaktyka:
FN 38: SEND /"JOB:numer zlecenia_STEP:krok
roboczy_kategoria_ilość"

Warunki:
Sterowanie może wysyłać meldunki FN38
Dalsze informacje: "FN38: wysyłanie meldunków z programu
NC", Strona 82
Zlecenie jest wygenerowane
Zlecenie jest przyporządkowane do obrabiarki
Zlecenie jest realizowane
Przykład:
zlecenie z numerem zlecenia 1234 i krokiem roboczym 1:
dodatkowa informacja o ilości rzeczywistej 23, brakach 12 i
dopracowaniu 15
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_A:23"

Rzeczywista ilość (OK) absolutnie

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_OK_I:1"

Rzeczywista ilość (OK) inkrementalnie

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_A:12"

Braki (S) absolutnie

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_S_I:1"

Braki (S) inkrementalnie

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_A:15"

Dopracowanie (R) absolutnie

FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_R_I:1"

Dopracowanie (R) inkrementalnie

Utworzenie zlecenia
Alternatywnie do generowania w StateMonitor można utworzyć
zlecenie wykorzystując meldunek FN38 w sterowaniu.
W meldunku funkcji FN38 musi być stosowana następująca
syntaktyka:
FN 38: SEND /"JOB:numer zlecenia_STEP:krok
roboczy_CREATE"

Warunki:
Sterowanie może wysyłać meldunki FN38
Dalsze informacje: "FN38: wysyłanie meldunków z programu
NC", Strona 82
Przykład:
zlecenie z numerem zlecenia 1234 i krokiem roboczym 1
FN 38: SEND /"JOB:1234_STEP:1_CREATE"

92

Utworzenie nowego zlecenia

HEIDENHAIN | StateMonitor| instrukcja obsługi | 10/2018

8

Menu Ewaluacje

8

Menu Ewaluacje | Menu Ewaluacje

8.1

Menu Ewaluacje

W menu Ewaluacje StateMonitor przedstawia dane pobrane z
obrabiarek tabelarycznie i graficznie.
Menu Ewaluacje zawiera następujące podmenu:
Widok dzienny
Stany maszyny
Kluczowe dane
Czasy przebiegu programu
Meldunki maszyny
Czasy zleceń
W podmenu Widok dzienny i Stany maszyny StateMonitor
pokazuje stany maszyny chronologicznie na pasku stanów
maszyny i oblicza wskaźniki Dostępność und Stopień
wykorzystania.
W podmenu Kluczowe dane, Czasy przebiegu programu i
Meldunki maszyny StateMonitor przedstawia odpowiednie dane w
tablicach.
W podmenu Czasy zleceń StateMonitor wymienia czasy obróbki i
liczbę sztuk, zapisane do pojedynczych zleceń.
Jakie podmenu wyświetla StateMonitor, zależy od roli
czyli inaczej autoryzacji użytkowników.
Ewaluacje zachować
W podmenu Stany maszyny, Kluczowe dane, Czasy przebiegu
programu, Meldunki maszyny i Czasy zleceń można pod Moje
ewaluacje zachować w pamięci aktualną analizę.
Jeśli przy Prywatnie zostanie postawiony haczyk, to te ewaluacje
są wyświetlane tylko wraz z danymi zalogowania. Inny użytkownicy
nie mają wglądu do tych ewaluacji.
Jeśli nie zostanie postawiony haczyk przy Prywatnie , to ewaluacje
są widoczne dla wszystkich użytkowników ze Status autoryzacji:
Użytkownik plus lub Administrator .
Aby zachować wyniki ewaluacji, proszę postąpić w następujący
sposób:
Nazwa ewaluacji podać
jeśli to pożądane postawić haczyk przy Prywatnie .
Kliknąć na klawisz Zachować .
StateMonitor zachowuje aktualną ewaluację i zanosi do tablicy
Zachowane ewaluacje .
Ładowanie zachowanych ewaluacji
Jeżeli zachowano już ewaluacje, to należy wykonać to w
następujący sposób:
Zachowaną ewaluację wybrać pod Moje ewaluacje .
StateMonitor ładuje wybrane dane z zachowanej ewaluacji do
podglądu.
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8.2

Podmenu Widok dzienny

W podmenu Widok dzienny StateMonitor przedstawia graficznie
dla każdej maszyny stany maszynowe bieżącego dnia.
Przy tym wyświetlane są wskaźniki Dostępność i Stopień
wykorzystania dla każdej maszyny.
Dalsze informacje: "Podmenu Kluczowe dane", Strona 98
Ze statusu obrabiarki wynika pasek stanów maszyny.
Niebieska linia nad obszarem paska stanu wskazuje, iż w tym
obszarze zawarte są dodatkowe informacje.
Dalsze informacje: "Dołączanie dodatkowych informacji",
Strona 63

Wyświetlanie informacji szczegółowych
Do każdego zakresu paska stanów maszynowych mogą być
wyświetlane szczegółowe informacje.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje należy postąpić w
następujący sposób:
Na pasku stanów maszynowych kliknąć na odpowiedni zakres
StateMonitor wyświetla okno, zawierające szczegółowe
informacje o stanie obrabiarki oraz niekiedy komentarze.
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8.3

Podmenu Stany maszyny

Podmenu Stany maszyny zawiera Ewaluacja stanów maszyny dla
zdefiniowanego okresu czasu.
Następujące możliwości wyboru znajdują się do dyspozycji:
Godzina od... do...
Liczba dni (wstecznie od aktualnego dnia)
1 dzień
3 dni
7 dni
Data od... do...
Aby wyświetlić stany maszyny dla określonego okresu czasu,
proszę postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Ewaluacje .
Podmenu Machine statuses wybrać
Wybrać obrabiarki (postawić haczyk przed
nazwą obrabiarki)
Wybrać godzinę od... do...
Wybrać liczbę dni (wstecznie od aktualnego
dnia)
Alternatywnie wybrać datę od... do...
Kliknąć na klawisz Aktualizować
StateMonitor pokazuje pasek stanów maszyny
jak i Availability oraz Utilization rate dla
wybranego okresu czasu.
Dalsze informacje: "Podmenu Kluczowe dane",
Strona 98
Wyświetlanie informacji szczegółowych
Do każdego zakresu paska stanów maszynowych mogą być
wyświetlane szczegółowe informacje.
Dalsze informacje: "Wyświetlanie informacji szczegółowych",
Strona 95
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Wyświetlanie diagramu belkowego
Do każdego paska stanów maszynowych może być wyświetlany
diagram belkowy. Diagram belkowy jest strukturyzowany według
charakterystyk i podaje stosunek stanów maszynowych w
procentach.
Aby wyświetlić diagram belkowy należy postąpić w następujący
sposób:
Obok paska stanów maszynowych kliknąć na
symbol diagramu
Diagram belkowy jest wyświetlany
Jeśli dany stan maszyny jest opisany dokładniej,
to StateMonitor wyodrębnia belkę grubą
czcionką.
Dalsze informacje: "Stany maszynowe
zamieniać i specyfikować", Strona 62
Aby wyświetlić specyfikowanie (podkategorie),
należy kliknąć na belkę
Wyszczególniony opis jest sam przedstawiany
także jako belka.
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
Zachowanie ewaluacji
Pod Moje ewaluacje można zachować aktualne wyniki ewaluacji.
Dalsze informacje: "Ewaluacje zachować", Strona 94
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8.4

Podmenu Kluczowe dane

StateMonitor oblicza wskaźniki Availability i Utilization rate na
podstawie wchodzących stanów maszyny.
Dalsze informacje: "Dostępność", Strona 99
Dalsze informacje: "Stopień wykorzystania", Strona 100
Aby dokonać ewaluacji wskaźników dla wybranych obrabiarek,
proszę postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Ewaluacje .
Podmenu Kluczowe dane wybrać
Wybrać obrabiarki (postawić haczyk przed
nazwą obrabiarki)
Wybrać godzinę od... do...
Wybrać liczbę dni (wstecznie od aktualnego
dnia)
Alternatywnie wybrać datę od... do...
StateMonitor pokazuje dla wybranych maszyn w
określonym okresie czasu następujące wskaźniki
w tablicy:
Dostępność
Stopień wykorzystania
Produktywny czas
Planowany okres zajęcia
Czas zajęcia
Całkowity czas przestoju
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
Graphically visualize a table
Dla każdej wybranej obrabiarki StateMonitor pokazuje wskaźniki w
oddzielnej grafice.
Pod Moje ewaluacje można zachować aktualne wyniki ewaluacji.
Dalsze informacje: "Ewaluacje zachować", Strona 94

98

HEIDENHAIN | StateMonitor| instrukcja obsługi | 10/2018

8

Menu Ewaluacje | Podmenu Kluczowe dane

Dostępność
Ogólnie rzecz biorąc dostępność oznacza czas, w którym system
jest dostępny.
Dostępność obrabiarki wynika z różnicy między czasem głównej
eksploatacji i planowanym czasem eksploatacji.
Główny czas eksploatacji to ogólny czas pod odliczeniu wszystkich
czasów przestoju.
Całkowity rozpatryCałkowity
–
wany
okres
czasu
czas
przestoju
Dostępność =
Planowany okres zajęcia
Planowy okres zajęcia to ogólny czas minus ten czas, w którym
obrabiarka jest wyłączona.
Całkowity rozpatrywany okres czasu
–

Czas, kiedy maszyna nie jest eksploatowana

=

Planowany czas eksploatacji (=czas, kiedy maszyna
jest eksploatowana)

Całkowity czas przestoju wynika z następującej sumy:
Czas, kiedy maszyna nie jest eksploatowana
+

Czas oczekiwania

+

Czas, kiedy maszyna nie jest gotowa do pracy

=

Całkowity czas przestoju

Tym samym obowiązuje dla dostępności:

Dostępność =

Całkowity rozpatrywany okres czasu

–

Całkowity rozpatrywany okres czasu

–
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Stopień wykorzystania
Ogólnie rzecz biorąc stopień wykorzystania to stosunek
rzeczywiście osiągniętej wartości wielkości referencyjnej do
maksymalnie możliwej wartości wielkości referencyjnej.
W odniesieniu do wykorzystania obrabiarki, stopień wykorzystania
oznacza stosunek produktywnego czasu do czasu zajmowania
maszyny.

Stopień wykorzystania

=

Produktywny czas

+

Czas zajęcia
Okres zajęcia to ogólny czas minus czas oczekiwania i minus ten
czas, w którym obrabiarka nie jest eksploatowana.
Całkowity rozpatrywany okres czasu
–

Czas oczekiwania

–

Czas, kiedy maszyna nie jest eksploatowana

=

Czas zajęcia

Tym samym obowiązuje dla stopnia wykorzystania:

Stopień wykorzystania

Produktywny czas
=

Całkowity rozpatrywany okres czasu

+
–

–

Produktywny czas może różnić się od czasu przebiegu
programu. Czas przebiegu programu uważany jest
za Produktywny czas, jeśli wartości override wynoszą
przynajmniej 1%.
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8.5

Podmenu Czasy przebiegu programu

W podmenu Czasy przebiegu programu można dokonać ewaluacji
czasów przebiegu programów NC kilku maszyn.
Aby dokonać ewaluacji Czasy przebiegu programu należy:
Przejść do menu Ewaluacje .
Podmenu Czasy przebiegu programu wybrać
Wybrać obrabiarki (postawić haczyk przed
nazwą obrabiarki)
Wybrać godzinę od... do...
Wybrać liczbę dni (wstecznie od aktualnego
dnia)
Alternatywnie wybrać datę od... do...
StateMonitor pokazuje programy, wykonane w
określonym okresie czasu, w tablicy.
Pod Moje ewaluacje można zachować aktualne wyniki ewaluacji.
Dalsze informacje: "Ewaluacje zachować", Strona 94
Graphically visualize a table
Tablica programów i jej graficzna wizualizacja odpowiadają w
swojej funkcjonalności podmenu Czasy przebiegu programu w
menu Park maszynowy pod Status maszyny.
Dalsze informacje: "Podmenu Czasy przebiegu programu",
Strona 71
W przeciwieństwie do menu Park maszynowy można
w menu Ewaluacje dokonywać wizualizacji dla kilku
obrabiarek jednocześnie i porównywać je między sobą.
StateMonitor przedstawia wszystkie diagramy jeden po
drugim.
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8.6

Podmenu Meldunki maszyny

W podmenu Meldunki maszyny można wyświetlać w postaci listy
określone meldunki w zdefiniowanym okresie czasu dla wybranych
obrabiarek.
Aby Meldunki maszyny przedstawić w postaci listy, należy:
Przejść do menu Ewaluacje .
Podmenu Meldunki maszyny wybrać
Wybrać obrabiarki (postawić haczyk przed
nazwą obrabiarki)
Wybrać godzinę od... do...
Wybrać liczbę dni (wstecznie od aktualnego
dnia)
Alternatywnie wybrać datę od... do...
Klasy błędów, Grupy błędów, Wiadomości
wybrać
Kliknąć na klawisz Aktualizować
StateMonitor wyświetla wszystkie meldunki
maszynowe, które pojawiły się w wybranym
okresie czasu na wybranej obrabiarce i
przynależą do wybranych Klasy błędów, Grupy
błędów lub Wiadomości .
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
Pod Moje ewaluacje można zachować aktualne wyniki ewaluacji.
Dalsze informacje: "Ewaluacje zachować", Strona 94
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8.7

Czasy zleceń (opcja software)

W podmenu Czasy zleceń można dokonać ewaluacji
zarejestrowanych danych do zleceń produkcyjnych.
Dla analizy dostępne są następujące formaty:
Tablica Zlecenia przedstawia wszystkie zlecenia,
odpowiadające kryteriom szukania, z ich całkowitym okresem
trwania
Tablica Kroki robocze do wybranego zlecenia zawiera
wszystkie kroki robocze do wybranego zlecenia i daje informacje
o czasach obróbki, ilości rzeczywistej oraz o brakach wśród
wytworzonych przedmiotów jak i odnośnie obrabiarki, na której
wykonano dany krok roboczy
Diagram belkowy wizualizuje dla każdego kroku roboczego czas
trwania zbrojenia, czas wytwarzania i niezdefiniowany czas
Tablica Zapisy do kroku roboczego zawiera szczegółowe
informacje do każdego statusu zlecenia wybranego kroku
roboczego
Aby przeanalizować zarejestrowane dane, należy:
Przejść do menu Ewaluacje .
Wybrać podmenu Czasy zleceń .
Wybrać obrabiarki (postawić haczyk przed
nazwą obrabiarki)
Wybrać godzinę od... do...
Wybrać liczbę dni (wstecznie od aktualnego
dnia)
Alternatywnie wybrać datę od... do...
W razie konieczności podać Numer zlecenia,
Nazwa części lub Part number w odpowiednim
polu szukania
Aby ograniczyć szukanie do wykonanych zleceń,
przed Wyświetlić tylko zakończone zlecenia
postawić haczyk
Kliknąć na klawisz Aktualizować
StateMonitor wymienia w tablicy wszystkie
zlecenia, odpowiadające kryteriom szukania.
W tablicy Zlecenia kliknąć na zlecenie
Pojawia się tablica Kroki robocze do wybranego
zlecenia .
W tablicy Kroki robocze do wybranego zlecenia
kliknąć na krok roboczy
Pojawia się tablica Zapisy do kroku roboczego .
Aby wyświetlić diagram belkowy do tablicy Kroki
robocze do wybranego zlecenia , należy kliknąć
na Wizualizacja tabeli graficznie .
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach", Strona 41
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9.1

Menu Ustawienia

Menu Ustawienia zawiera następujące podmenu:
Ustawienia użytkownika
Użytkownik
Obrabiarki
Przyporządkowanie obrabiarki
Stany maszyny
Ustawienia messengera
Zabezpieczenie pliku
Język systemowy
Zewnętrzna BD Reporting
Info
Jakie podmenu wyświetla StateMonitor, zależy od roli
czyli inaczej autoryzacji użytkowników.
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9.2

Podmenu Ustawienia użytkownika

Zmiana hasła
Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło.

Aby zmienić hasło użytkownika, należy postąpić w następujący
sposób:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Ustawienia użytkownika wybrać
W polu Nazwa użytkownika znajduje się nazwa
danego użytkownika.
W polu Stare hasło należy podać dotychczasowe
hasło
W polu Nowe hasło należy podać nowe hasło
W polu należy podać ponownie nowe hasło
Kliknąć na klawisz Zmiana hasła
StateMonitor zmienia hasło.
Zapomniano hasło?
Jeśli użytkownik zapomniał swoje hasło, to administrator może
zresetować to hasło.
Dalsze informacje: "Zresetowanie hasła", Strona 110
Zmienić ustawienia języka dla użytkownika
Każdy użytkownik może nastawić indywidualną wersję językową w
StateMonitor.
Aby dokonać zmiany nastawienia wersji językowej dla użytkownika, należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Ustawienia użytkownika wybrać
Wybrać język użytkownika
Kliknąć na klawisz Zmiany zachować .
StateMonitor zmienia język użytkownika.
Nastawienia wersji językowej dla wszystkich innych
użytkowników są niezależne od tego ustawienia.
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9.3

Podmenu Organizowanie użytkowników

Role
Użytkownicy StateMonitor posiadają w zależności od roli
autoryzacji różne prawa dostępu i prawa dokonywania zmian.
Następujące role autoryzacji można przydzielić użytkownikom:

Przeglądarka
(viewer)

Użytkownik

Użytkownik
plus

Administrator

Menu

Autoryzacja

Park maszynowy

Bez autoryzacji do dokonywania zmian
Tylko dostęp do Status
maszyny, Terminal zleceń
(opcja software) i Podgląd
szczegółowy ostatnich 3
dni

Wiadomości

Brak dostępu

Zlecenia
(opcja software)

Brak dostępu

Ewaluacje

Brak dostępu

Ustawienia

Tylko dostęp do Ustawienia
użytkownika i Info

Park maszynowy

Wszystkie autoryzacje

Wiadomości

Bez autoryzacji do dokonywania zmian

Zlecenia
(opcja software)

Brak dostępu

Ewaluacje

Tylko dostęp do Widok
dzienny stanów maszyny

Ustawienia

Tylko dostęp do Ustawienia
użytkownika i Info

Park maszynowy

Wszystkie autoryzacje

Wiadomości

Wszystkie autoryzacje

Zlecenia
(opcja software)

Wszystkie autoryzacje

Ewaluacje

Wszystkie autoryzacje

Ustawienia

Tylko dostęp do Ustawienia
użytkownika i Info

Wszystkie menu

Wszystkie autoryzacje

Konfigurowanie, zmiany i usuwanie danych użytkownika
możliwe są tylko dla użytkownika z rolą autoryzacji
administratora.
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Utworzenie użytkownika
Aby dokonać konfiguracji nowego użytkownika w StateMonitor
proszę postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Ustawienia .
W podmenu Użytkownik podać następujące
dane:
Imię
Nazwisko
Nazwa użytkownika
E-mail
Status autoryzacji: przydzielić
Kliknąć na klawisz Zachować .
StateMonitor zapisuje skonfigurowanego
użytkownika na liście użytkowników.
StateMonitor wysyła temu użytkownikowi hasło
drogą e-mailową.
Każdy użytkownik może zmienić swoje hasło w każdej chwili.
Dalsze informacje: "Podmenu Ustawienia użytkownika",
Strona 107
Nazwa użytkownika jest wraz z Hasło konieczna dla Login .
Dalsze informacje: "Menu Home", Strona 46
Na podany adres poczty elektronicznej użytkownicy otrzymują
powiadomienia, jak to zdefiniowano w menu Wiadomości .
Dalsze informacje: "Menu Wiadomości", Strona 74
Zmiana danych użytkownika
Aby dokonać późniejszej edycji danych użytkownika należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Użytkownik wybrać
Na liście użytkowników wybrać tego
użytkownika, którego dane mają być zmienione
StateMonitor zaznacza użytkownika i ładuje dane
do pól wprowadzenia.
Dokonać edycji danych i wprowadzenia zmian
Kliknąć na klawisz Zachowanie zmian
StateMonitor przejmuje zmienione dane do listy
użytkowników.
Usuwanie użytkowników
Aby usunąć użytkownika w StateMonitor należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Użytkownik wybrać
Na liście użytkowników wybrać tego
użytkownika, którego dane mają być skasowane
StateMonitor zaznacza użytkownika i ładuje dane
do pól wprowadzenia.
Kliknąć na klawisz Usuwanie użytkowników
StateMonitor usuwa profil użytkownika z listy.
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Zresetowanie hasła
Jeśli użytkownik zapomniał swoje hasło, to użytkownik z prawami
administratora może zresetować to hasło.
Aby zresetować hasło proszę postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Użytkownik wybrać
Na liście użytkowników wybrać tego
użytkownika, którego hasło ma być zresetowane
StateMonitor zaznacza użytkownika i ładuje dane
do pól wprowadzenia.
Kliknąć na klawisz Zresetowanie hasła
StateMonitor resetuje hasło i wysyła e-maila z
nowym hasłem do odpowiedniego użytkownika.
Użytkownik może następnie zmienić swoje hasło.
Jeśli w sieci firmowej funkcja powiadamiania
(Wiadomości) aplikacji StateMonitor nie jest
aktywowana, to StateMonitor nie może wysłać e-maila
ze zresetowanym hasłem.
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9.4

Podmenu Obrabiarki

Utworzenie maszyny
Funkcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników z
prawami administratora.
Aby skonfigurować w StateMonitor nową obrabiarkę należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Obrabiarki wybrać
Podać nazwę maszyny w polu Nazwa maszyny .
Typ (sterowanie) wybrać
W zależności od wyboru StateMonitor wyświetla
zakres Specyficzne ustawienia maszynowe .
W zależności od dokonanego wyboru dokonać
koniecznych ustawień
Dalsze informacje: "Specyficzne dla sterowania
parametry maszynowe", Strona 160
Przy IP-adres / DHCP podać adres IP (eth0) lub
nazwę hosta obrabiarki
Kliknąć na klawisz Sprawdzić
StateMonitor sprawdza połączenie sieciowe z
obrabiarką.
Dalsze informacje: "Sprawdzanie połączenia z
siecią", Strona 112
Jeśli dostępne jest zdjęcie/grafika obrabiarki to
nacisnąć klawisz Załadować obraz .
W Windows Explorer wybrać plik grafiki/zdjęcia
StateMonitor ładuje podaną ilustrację do
podglądu.
Kliknąć na klawisz Utworzenie maszyny
Obrabiarka zostaje zachowana na liście maszyn.
Postawić haczyk w kolumnie Aktywne .
Skonfigurowaną obrabiarkę wybrać na liście
maszyn
StateMonitor zaznacza obrabiarkę.
Kliknąć na klawisz Zachowanie maszyny
Obrabiarka jest widoczna obecnie w menu Park
maszynowy .
Jeśli w kolumnie Aktywne nie zostanie postawiony
haczyk, to StateMonitor nie pokazuje maszyny w menu
Park maszynowy .
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Sprawdzanie połączenia z siecią
Jeśli sprawdzenie połączenia sieciowego nie było
udane, pojawia się następujący komunikat o błędach:
"Nieważny adres IP"
Jeśli połączenia sieciowego nie zostało utworzone, należy
zweryfikować:
czy zapisano właściwy adres IP obrabiarki
czy serwer lub PC, na którym zainstalowany jest StateMonitor,
jest także połączony z siecią firmową
czy obrabiarka jest połączona z lokalną siecią firmową
Dalsze informacje: "Integracjaw sieci lokalnej", Strona 133
Kiedy tylko połączenie sieciowe pomiędzy obrabiarką i StateMonitor
będzie funkcjonowało, sterowanie przesyła numer SIKoraz wersję
software NC-software do StateMonitor.
StateMonitor zanosi numer SIKoraz wersję NC-software sterowania
do odpowiednich kolumn w tabeli przeglądowej.
Szczegółowe informacje do szpalty Status połączenia
W szpalcie Status połączenia listy obrabiarek StateMonitor
pokazuje do każdej obrabiarki aktualny status połączenia.
Następujące statusy połączenia są możliwe:
Status połączenia

Przyczyna

Połączenie utworzone

Obrabiarka jest połączona ze StateMonitor

Automatyczne utworzenie połączenia

Utworzenie połączenia przebiega

Brak połączenia - aktywowanie konieczne

Połączenie przerwane
Po trzech próbach utworzenia połączenia w przeciągu następnych
pięciu minut, nie zostaje podjęta więcej próba utworzenia połączenia (sieć niestabilna)

Połączenie przerwane

Brak połączenia pomiędzy obrabiarką i StateMonitor
Obrabiarka jest dezaktywowana w StateMonitor
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Za statusem połączenia StateMonitor pokazuje w kwadratowych
nawiasach przynależny meldunek statusu DNC.
Następujące meldunki statusu DNC są możliwe:
Meldunek statusu DNC

Znaczenie

Przyczyna

DNC STATE NOT INITIALIZED

Obrabiarka znajduje się w stanie
uruchomienia
Obrabiarka jeszcze nie zainicjalizowana

Brak jeszcze połączenia

DNC STATE HOST IS NOT AVAILABLE

Obrabiarka nie jest osiągalna z
PING

Obrabiarka jest wyłączona lub
odłączona od sieci firmowej

DNC STATE HOST IS AVAILABLE

Obrabiarka jest osiągalna z PING

Obrabiarka jest uruchamiana, NC
uruchamiane, DNC już dostępne

DNC STATE DNC IS AVAILABLE

DNC jest dostępne

Obrabiarka jest uruchamiana, NC i
DNC jeszcze nie uruchomione

DNC STATE WAITING PERMISSION

Czekaj na autoryzację

Klient czeka na autoryzację dla
Zewnętrzny dostęp

DNC STATE MACHINE IS BOOTED

Obrabiarka uruchomiona
Software NC załadowane, PLC
jeszcze nie skonwersowane

Obrabiarka jest uruchomiona i
czeka na pokwitowanie przerwy w
zasilaniu z CE

DNC STATE MACHINE IS INITIALIZING

Obrabiarka jest inicjalizowana

PLC jest konwersowane

DNC STATE MACHINE IS AVAILABLE

Obrabiarka jest w pełni uruchomiona i gotowa do pracy

Obrabiarka jest gotowa do pracy;
wszystkie funkcje DNC dostępne

DNC STATE MACHINE IS SHUTTING
DOWN

Obrabiarka jest wyłączana

Wyłączenie obrabiarki zostało
rozpoczęte

DNC STATE DNC IS STOPPED

Obrabiarka jest zamykana, DNC
zatrzymane

DNC zostało przy zamykaniu zakończone

DNC STATE HOST IS STOPPED

Obrabiarka jest wyłączona

Połączenie utracone
Obrabiarka jest wyłączona i nie jest
więcej osiągalna

DNC STATE NO PERMISSION

Brak autoryzacji

Zewnętrzny dostęp jest zablokowany (funkcja MOD)
Zapytanie autoryzacyjne dla
Zewnętrzny dostęp zostało odrzucone
Zapytanie autoryzacyjne dla
Zewnętrzny dostęp dostępne, ale
nie zostaje potwierdzone
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Usuwanie problemów z połączeniem
Jeśli w ciągu 5 minut nastąpią 3 przerwania połączenia, to oznacza
to niestabilną sieć. W tym przypadku nie wykonywane są dalsze
próby połączenia. StateMonitor pokazuje status połączenia
Brak połączenia - aktywowanie konieczne
.
Aby zainicjalizować nowe utworzenie połączenia, należy:
Dezaktywować maszynę
Kliknąć na klawisz Zachowanie maszyny
Ponowne aktywować maszynę
Kliknąć na klawisz Zachowanie maszyny
StateMonitor próbuje ponownie utworzyć połączenie.
Kiedy Klient postawi ponownie zapytanie autoryzacyjne dla
Zewnętrzny dostęp , to na sterowaniu pojawia się leżące obok
okno.
Szczegóły do szpalty Komunikat o błędach
W szpalcie Komunikat o błędach listy obrabiarek StateMonitor
pokazuje w przypadku problemów z połączeniem komunikat o
błędach DNC.
Następujące komunikaty o błędach DNC są możliwe:
Komunikat o błędach DNC

Znaczenie

Przyczyna

DNC_E_DNC_PROHIBITED

DNC zablokowane

Zewnętrzny dostęp jest zablokowany (funkcja MOD)
Zapytanie autoryzacyjne dla
Zewnętrzny dostęp zostało odrzucone

DNC_E_FAIL

DNC nieudane

Zapora jest zablokowana

DNC_E_OPTION_NOT_AVAILABLE

Opcja DNC nie jest dostępna

Opcja #18 HEIDENHAIN DNC nie
jest dostępna

DNC_E_NOT_POS_NOW

DNC na razie nie możliwe

Połączenie DNC na razie niemożliwe (np. jeśli obrabiarka jest właśnie
wyłączana)

DNC32_E_NOT_CONN

Brak połączenia z obrabiarką

Obrabiarka jest wyłączona lub
odłączona od sieci firmowej

TIMEOUT

Przekroczenie czasu w sieci

StateMonitor wysłał zapytanie, ale
sterowanie nie odpowiada (sprawdzić połączenie)

Edycja maszyny
Aby w StateMonitor dokonać edycji danych maszynowych należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Obrabiarki wybrać
Wybrać obrabiarkę na liście maszyn
StateMonitor ładuje dane do pól wprowadzenia.
Dane zmienić
Kliknąć na klawisz Zachowanie maszyny
StateMonitor zachowuje obrabiarkę ze
zmienionymi danymi.
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Usuwanie maszyny
Aby usunąć obrabiarkę w StateMonitor należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Obrabiarki wybrać
Wybrać obrabiarkę na liście maszyn
Kliknąć na klawisz Usuwanie maszyny
StateMonitor usuwa wybraną maszynę z listy.
Obrabiarka nie jest więcej widoczna w menu
Park maszynowy .
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9.5

Podmenu Przyporządkowanie obrabiarki

W podmenu Przyporządkowanie obrabiarki można do
pojedynczych użytkowników przyporządkować te obrabiarki, które
mają być dla nich widoczne.
Funkcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników z
prawami administratora.
Aby przyporządkować wybrane obrabiarki należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Przyporządkowanie obrabiarki
wybrać
Postawić haczyk przy Aktywować
przyporządkowanie użytkownik-obrabiarka .
W menu rozkładalnym Wybór użytkownika
Pod wszystkie obrabiarki wybrać maszynę,
którą chcemy przyporządkować do wybranego
użytkownika
Alternatywnie przy wielokrotnym wyborze klawisz
Strg (Ctrl) nacisnąć i wybrać obrabiarki
Kliknąć na klawisz Strzałka w prawo
StateMonitor przydziela obrabiarki do wybranego
użytkownika i zanosi je pod przypisane
obrabiarki .
Kliknąć na klawisz Zachować .
Aby anulować to przyporządkowanie proszę postąpić w
następujący sposób:
Wybrać przyporządkowaną obrabiarkę
Kliknąć na klawisz Strzałka w lewo
StateMonitor przesuwa wybraną maszynę z
powrotem do wszystkie obrabiarki.
Kliknąć na klawisz Zachować .
Aby przyporządkować wszystkie obrabiarki od jednego użytkownika
należy:
Kliknąć na klawisz dwie strzałki w prawo
StateMonitor przesuwa wszystkie maszyny pod
przypisane obrabiarki.
Kliknąć na klawisz Zachować .
Jeśli nie postawiono haczyka przy Aktywować
przyporządkowanie użytkownik-obrabiarka , to
wszyscy użytkownicy widzą wszystkie aktywowane
maszyny.
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9.6

Podmenu Stany obrabiarki / stany
zlecenia

W podmenu Stany obrabiarki / stany zlecenia mogą być podane
wyszczególnienia (podkategorie), dokładniej opisujące dany stan.
Te wyszczególnienia można przydzielać w menu Park maszynowy
do obrabiarki lub do zlecenia. Przydzielone szczegółowe opisy
pojawiają się w menu Ewaluacje.
Stany maszyny
Następujące stany maszyny mogą mieć miejsce:
Oznaczenie
kolorem

Ciemnozielony

Jasnozielony

Stan

Objaśnienie

Produktywnie
(posuw & bieg
szybki OVR >=
100%)

Obrabiarka produktywna.
Potencjometry dla posuwu i
biegu szybkiego są ustawione na 100 % lub więcej.

Produktywnie
(posuw & bieg
szybki OVR <
100%)

Obrabiarka produktywna.
Potencjometry dla posuwu i
biegu szybkiego są ustawione na mniej niż 100 %.

w porz. ale nie
produktywna

Obrabiarka jest gotowa do
pracy ale nieproduktywna

Żółty
Nie gotowa do
pracy
Czerwony

Obrabiarka nie gotowa do
pracy
Dokonano wyłączenia
awaryjnego
Pojawiły się komunikaty o
błędach

Czasy oczekiwania

Może zastąpić żółty stan lub
ciemnoszary stan maszyny i
dokładniej specyfikować

Maszyna nie
jest używana

Obrabiarka jest wyłączona

Jasnoszary

Ciemnoszary
Stany wykonania zlecenia (opcja software)
Następujące stany zlecenia mogą mieć miejsce:
Utworzone
Przyporządkowana
Zablokowane / zmiana
Rozpoczęty
Zbrojenie
Wytwarzanie
Przerwany
Zakończony
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Specyfikowanie stanów
Aby dokładniej opisać stan maszyny lub dołączyć dalsze
wyszczególnienia należy postąpić w następujący sposób:
Przejść do menu Ustawienia .
Wybrać podmenu Stany obrabiarki / stany
zlecenia
Kliknąć na przewidziany do specyfikacji stan
maszyny
StateMonitor otwiera pod wybranym stanem
maszyny okno wprowadzenia.
Dodatkowe oznaczenia (specyfikacje) podać
Kliknąć na klawisz Nowy
StateMonitor pokazuje nową specyfikację na
liście nad oknem wprowadzenia.
Nowe wyszczególnienia można przydzielać w menu Park
maszynowy do stanu obrabiarki lub do stanu zlecenia.
Dalsze informacje: "Podmenu Edycja stanów maszyny", Strona 62
Dalsze informacje: "Podmenu Terminal zleceń (opcja software)",
Strona 65
Zmiana kolejności specyfikacji
Naciśnięciem na klawisze symbolu strzałki można zmienić kolejność specyfikacji.
Kliknąć na klawisz Strzałka w górę
StateMonitor przesuwa specyfikację na liście o
jedną pozycję w górę.
Kliknąć na klawisz Strzałka w dół
StateMonitor przesuwa specyfikację na liście o
jedną pozycję w dół.

Usunięcie specyfikacji
Aby skasować specyfikację proszę postąpić w następujący
sposób:
Kliknąć na symbol kosza
StateMonitor usuwa specyfikację z listy.
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9.7

Podmenu Ustawienia messengera

W podmenu Ustawienia messengera podawane są dane
połączenia do serwera e-maila, który wysyła wiadomości do
użytkowników.
Warunek: serwer mailowy
Aby wykonać Ustawienia messengera należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Ustawienia messengera wybrać
Podanie parametrów połączenia
Kliknąć na klawisz Zachować .
StateMonitor zachowuje konfigurację połączenia
z serwerem SMTP.
Następujące parametry znajdują się do dyspozycji:
Parametry

Objaśnienie:

Serwer

Nazwa serwera e-mailowego

User

Nazwa użytkownika SMTP
W razie konieczności zapytać u operatora
poczty elektronicznej

Password

Hasło użytkownika SMTP
W razie konieczności zapytać u operatora
poczty elektronicznej

Pewność
połączenia

Rodzaj zakodowania komunikacji, w
zależności od reguł i wytycznych operatora
e-maila:
None:
komunikacja niezakodowana
STARTTLS:
komunikacja rozpoczyna się
niezakodowana aż serwer e-mailowy
zaproponuje zakodowanie transmisji.
Dopiero wówczas następuje zakodowana
komunikacja
SSL/TLS:
komunikacja kompletnie zakodowana

Port

Port SMTP dla komunikacji, w zależności od
wybranej Pewność połączenia:
25 dla None
587 dla STARTTLS
465 dla SSL/TLS
HEIDENHAIN zaleca korzystanie z zakodowanego
połączenia dla ochrony transferowanych danych.
W razie konieczności skontaktować się z fachowcem IT.
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9.8

Podmenu Zabezpieczenie pliku

Automatyczne zachowywanie i kasowanie danych
Standardowo StateMonitor zachowuje wszystkie dane zawsze w
trybie ciągłym, aż pamięć będzie pełna. Następnie administrator
otrzymuje odpowiedni komunikat.
Aby regularnie dysponować wolną pamięcią, można określić, jak
długo historyczne dane mają być zachowywane. W tym celu należy
podać pożądaną liczbę dni. Dane, które są starsze, StateMonitor
usuwa automatycznie.
Aby skonfigurować automatycznie kasowanie danych, należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Zabezpieczenie pliku wybrać
W polu Liczba dni ... znajduje się standardowo
wartość 0: StateMonitor zachowuje dane w trybie
ciągłym, aż pamięć będzie pełna.
W polu Liczba dni ... należy podać pożądaną
liczbę dni, która ma być zachowywana, np. 365
(1 rok)
Kliknąć na klawisz Zachować .
StateMonitor usuwa regularnie wszystkie dane,
które są starsze niż 365 dni.
Niezależnie od automatycznych operacji
zabezpieczania danych HEIDENHAINzaleca codzienne
przeprowadzanie zabezpieczania danych na serwerze
lub PC. W ten sposób zapobiega się większej utracie
danych w przypadku zakłócenia lub awarii.
Dostępne są dwie możliwości wykonania zabezpieczenia danych
StateMonitora w formacie CSV na serwerze lub PC:
Automatycznie (np. codziennie o godzinie 10:00)
manualnie
Automatyczne operacje zachowywania danych
Aby StateMonitor regularnie przeprowadzał automatyczne
zabezpieczanie danych, należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Zabezpieczenie pliku wybrać
W polu Ścieżka do zachowania backupu podać
pożądaną ścieżkę, gdzie StateMonitor ma
zachowywać dane, np. napęd serwera:
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor
\backup
Godzina do zachowania backupu wybrać,
np. 10:00
Na klawisz Utworzyć kliknąć
StateMonitor zachowuje dane każdego dnia o
godzinie 10:00 w podanym katalogu.
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Manualne zabezpieczanie danych
Aby wykonać manualne zabezpieczanie danych, należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Zabezpieczenie pliku wybrać
Na klawisz Eksportowanie plików CSV kliknąć
Na ekranie pojawia się okno z opcjami wyboru
lokalizacji w pamięci.
Lokalizację w pamięci wybrać
Kliknąć na klawisz Zachowaj .
StateMonitor generuje plik zabezpieczenia w
wybranej lokalizacji w pamięci.
Plik zabezpieczenia to plik Zip, zawierający dwa pliki CSV:
MachineDate.csv
MachineStateHistory.csv
W przypadku obydwu plików CSV nie zmieniać nazwy!

Manualne odtworzenie bazy danych
Jeśli baza danych StateMonitor jest skorumpowana, to należy
odtworzyć ją manualnie.
Aby manualnie odtworzyć ponownie bazę danych, należy:
Pod C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat
\backups z katalogu z pożądaną datą skopiować folder
tncsmdb .
Folder tncsmdb wstawić do katalogu
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat (dostępny
folder w razie konieczności nadpisać)
Po odtworzeniu danych należy niekiedy restartować
aplikację StateMonitor.
Jeśli usuwa się folder tncsmdb w katalogu
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat , to StateMonitor
generuje przy następnym starcie nową, pustą bazę danych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, możliwa utrata danych!
Jeśli nie wykonano zabezpieczenia (backup) bazy danych
i aktualna baza danych zostanie usunięta z foldera
C:\ProgramData\HEIDENHAIN\StateMonitor\dat , to wszystkie
dotychczasowe dane, np. dane maszynowe, dane użytkowników
itd. zostają utracone.
Bazę danych regularnie zabezpieczać
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Pobranie pliku Log
Jeśli kontaktuje się serwis firmy HEIDENHAIN, to konieczny jest
plik log aplikacji StateMonitor.
Aby wygenerować plik Log należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Zabezpieczenie pliku wybrać
Na klawisz Pobieranie pliku log kliknąć
Na ekranie pojawia się okno z opcjami wyboru
lokalizacji w pamięci.
Lokalizację w pamięci wybrać
Kliknąć na klawisz Zachowaj .
StateMonitor zachowuje plik log w wybranej
lokalizacji w pamięci.
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9.9

Podmenu Język systemowy

W podmenu Język systemowy można dokonać globalnego wyboru
języka dla StateMonitor.
Funkcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników z
prawami administratora.
Aby nastawić wersję językową w StateMonitor należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Wybrać podmenu Język systemowy .
Na ekranie pojawia się okno dla zmiany
ustawienia wersji językowej.
Wybrać pożądany język z listy
Kliknąć na klawisz Zmiany zachować .
Wskazówki:
Dla zmiany języka systemowego w StateMonitor nie
jest konieczny restart oprogramowania
W podmenu Ustawienia użytkownika każdy
użytkownik może indywidualnie dla siebie ustawić
język dialogowy, nie wpływając przy tym na globalne
ustawienie wersji językowej.
Ustawienie języka w podmenu Ustawienia
użytkownika ma we wskazaniu pierwszeństwo przed
globalnymi ustawieniami wersji językowej
Dla nowego użytkownika ustawienie wersji językowej
odpowiada językowi systemu, aż użytkownik ten
wybierze inną wersję językową
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9.10 Podmenu Zewnętrzna BD Reporting
Zewnętrzna Reporting BD (baza danych) może czerpać dane
zachowane w StateMonitor i dokonywać ich ewaluacji dla raportów
operacyjnych przedsiębiorstwa. StateMonitor obsługuje Apache
Derby oraz Microsoft SQL Server jako systemy bazy danych.
StateMonitor nie zapisuje żadnych danych historycznych
z bazy danych StateMonitor do zewnętrznej bazy
danych.
W ten sposób można wykorzystywać dane maszynowe z aplikacji
StateMonitor dla następujących celów:
Korelacja z danymi z systemów ERP i MES
Udostępnienie danych dla oprogramowania OEE
Wizualizacja stanów maszyny we własnym oprogramowaniu
Funkcja ta jest dostępna tylko dla użytkowników z
prawami administratora.
Warunek: serwer z systemem bazy danych (Apache Derby lub
Microsoft SQL Server)
Dla podłączenia zewnętrznej bazy danych należy:
Przejść do menu Ustawienia .
Wybrać podmenu Zewnętrzna BD Reporting
W menu rozkładalnym Baza danych wybrać
wykorzystywany system bazy danych
W zależności od wykorzystywanego systemu
bazy danych podać parametry połączenia
W razie potrzeby kliknąć na klawisz Test , aby
przetestować połączenie z zewnętrzną bazą
danych
Kliknąć na klawisz Zachować .
StateMonitor zachowuje konfigurację połączenia
z zewnętrzną bazą danych.
StateMonitor generuje przy pierwszym połączeniu następujące
tablice w bazie danych:
MACHINE
MACHINE_ALARM
MACHINE_MESSAGE
MACHINE_STATE_HISTORY
PROGRAM_HISTORY
JOB
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Parametry dla Apache Derby
Jeśli wybiera się bazę danych Derby , to dostępne są następujące
parametry:
Parametry

Objaśnienie

Baza danych host

Adres IP lub nazwa domeny serwera
bazy danych

Baza danych port

Numer portu, 0 do 65536
Wprowadzenie nie jest koniecznie
wymagane

Nazwa bazy danych

Indywidualny zapis

Baza danych użytkownik

Indywidualny zapis

Baza danych hasło

Indywidualny zapis

Parametry dla Microsoft SQL Serwer
Jeśli wybiera się bazę danych Microsoft SQL Serwer , to dostępne
są następujące parametry:
Parametry

Objaśnienie:

Baza danych host

Adres IP lub nazwa domeny serwera
bazy danych

Baza danych port

Numer portu, 0 do 65536
Wprowadzenie nie jest koniecznie
wymagane

Nazwa instancji

Indywidualny zapis

Nazwa bazy danych

Indywidualny zapis

Autoryzacja Windows

aktywować/dezaktywować

Baza danych użytkownik

Wpis jest tylko konieczny, jeśli
Autoryzacja Windows jest dezaktywowana

Baza danych hasło

Wpis jest tylko konieczny, jeśli
Autoryzacja Windows jest dezaktywowana
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9.11 Podmenu Info
W podmenu Info znajdują się Informacje licencyjne i wskazówki
regulacji prawnych dotyczące oprogramowania.
StateMonitor pokazuje następujące informacje:
Wersja StateMonitor
Wersja HEIDENHAIN DNC
Licencja StateMonitor
Warunki licencyjne
Tabela ze wskazówkami licencyjnymi Open-Source
Dalsze informacje: "Funkcje w tablicach i diagramach",
Strona 41
Aby przejść do podmenu Info , należy postąpić w następujący
sposób:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Info wybrać
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10.1 Opcje software i licencje
Funkcjonalność StateMonitor może zostać rozszerzona przy
pomocy dodatkowych opcji software.
Licencje dla opcji software można otrzymać w dziale zbytu firmy
HEIDENHAIN. Udostępniany jest wówczas kod licencyjny, przy
pomocy którego aktywowana jest opcja software na dongle.
Następujące opcje software są dostępne:
Opcja

Rozszerzenie funkcjonalności

ID

1

5 dodatkowych sterowań obrabiarek

1220884-01

2

Modbus Interface

1268670-01

3

OPC UA Interface

1268673-01

4

JobTerminal

1268674-01

5

MTConnect Interface

1268675-01
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10.2 Zażądanie licencji
Można zakupić licencję podając numer seryjny w firmie
HEIDENHAIN . Ten numer seryjny znajduje się w podmenu Info.
Aby przejść do podmenu Info , należy postąpić w następujący
sposób:
Przejść do menu Ustawienia .
Podmenu Info wybrać
Wyświetlany jest przegląd ogólny
Wyświetlane są wersja programu oraz numer
seryjny
Skontaktować się z biurem
serwisowymHEIDENHAINi poprzez podanie
wyświetlanego numeru seryjnego przekazać
zgłoszenie w celu otrzymania kodu licencyjnego
Kod licencyjny i plik licencyjny są generowane
przez biuro serwisowe HEIDENHAINi przesyłane
do odbiorcy mailem
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10.3 Aktywowanie licencji
Aby aktywować licencję, należy również aktywować nową licencję
w kluczu sprzętowym dongle.
Operacja aktywowania jest zależna od danej konfiguracji:
Online: serwer lub PC, na którym zainstalowana jest aplikacja,
posiada dostęp do Internetu.
Licencja może być bezpośrednio aktywowana w dongle.
Dalsze informacje: "Aktywowanie licencji (online)",
Strona 130
Offline: serwer lub PC, na którym zainstalowana jest aplikacja
StateMonitor, nie posiada dostępu do Internetu.
Należy najpierw generować plik zgłoszenia a następnie przesłać
ten plik na PC z dostępem do Internetu. Ten plik zgłoszeniowy
można później aktywować wraz z licencją. Generowany z
licencją plik aktualizacji należy przesłać do serwera lub PC,
na którym zainstalowany jest StateMonitor i tam aktywować
licencję.
Dalsze informacje: "Aktywowanie licencji (offline)",
Strona 131

Aktywowanie licencji (online)
Aby aktywować licencję w dongle w trybie online, należy:
Na serwerze lub PC, na którym zainstalowany jest StateMonitor
wywołać stronę internetową z następującym URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
lub
Kliknąć na klawisz Aktualizowanie licencji
Wyświetlany jest wówczas portal licencjonowania dla
StateMonitor.
Kod licencyjny (WIBU-ticket) skopiować z maila do pola WIBUTicket
Kliknąć na klawisz Dalej
Zostaje wyświetlana strona z przeglądem licencji.
Kliknąć na klawisz Aktywowanie licencji
Wyświetlana jest wówczas strona Available Licenses.
Kliknąć na klawisz Activate Selected Licenses Now i kierować
się instrukcją na tej stronie
Licencja dla pięciu dodatkowych sterowań obrabiarek jest
aktywowana w dongle.
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Aktywowanie licencji (offline)
Aby wygenerować plik zgłoszenia o wydanie licencji, należy:
Na serwerze lub PC, na którym zainstalowany jest StateMonitor,
wywołać CodeMeter Control Center
Kliknąć na klawisz Aktualizowanie licencji
Wyświetlany jest CmFAS Assistent.
Kliknąć na opcję Generowanie zgłoszenia o licencję a następnie
nacisnąć Dalej
Kliknąć na opcję Rozszerzenie dostępnej licencji a następnie
nacisnąć Dalej
Kliknąć na opcję DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH a
następnie nacisnąć na Dalej
Podać pożądaną nazwę pliku włącznie ze ścieżką a następnie
nacisnąć Wykonaj
Plik zgłoszenia o licencję zostaje wygenerowany w podanej
lokalizacji w pamięci.
Plik zgłoszenia przesłać do PC z dostępem do Internetu (np. na
sticku USB)
Aby wygenerować plik aktualizowania licencji, należy:
Wywołać stronę internetową z następującym URL:
www.lc.codemeter.com/54077-02/depot
Wyświetlany jest wówczas portal licencjonowania dla
StateMonitor.
Kod licencyjny (WIBU-ticket) skopiować z maila do pola WIBUTicket
Kliknąć na klawisz Dalej
Zostaje wyświetlana strona z przeglądem licencji.
Kliknąć na klawisz Aktywowanie licencji
Kliknąć na klawisz Offline license transfer i kierować się
instrukcją na tej stronie
Zostaje utworzony plik aktualizowania licencji
Plik aktualizowania licencji przesłać do serwera lub PC, na
którym zainstalowany jest StateMonitor (np. na sticku USB)
Aby aktywować plik aktualizowania licencji, należy:
Na serwerze lub PC, na którym zainstalowany jest StateMonitor,
wywołać CodeMeter Centrum Kontrolne
Kliknąć na klawisz Aktualizowanie licencji
Wyświetlany jest CmFAS Assistent.
Kliknąć na opcję Aktualizowanie licencji załadować a następnie
nacisnąć Dalej
Podać nazwę pliku włącznie ze ścieżką pliku licencyjnego a
następnie nacisnąć Wykonaj
Plik aktualizowania licencji jest importowany.
Licencja dla pięciu dodatkowych sterowań obrabiarek jest
aktywowana w dongle.
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11.1 Menu SIK
SIK (System Identification Key) zawiera licencję software NC dla
odblokowania obwodów regulacji i opcji software.
Wraz z numerem SIK sterowanie otrzymuje jednoznaczną
identyfikację.
Proszę sprawdzić najpierw w menu SIK sterowania, czy opcja #18
jest aktywowana.
Sposób postępowania dla iTNC 530:
Tryb pracy Programowanie/edycja wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod SIK zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
TNC pokazuje na ekranie menu SIK.
Jeśli postawiony jest haczyk przy opcji #18, to interfejs DNC
HEIDENHAIN na sterowaniu jest odblokowany.
Jeśli haczyk nie jest postawiony przy opcji #18, to należy
odblokować tę opcję.
Dalsze informacje: "Odblokowanie opcji #18", Strona 136
Dla odblokowania opcji konieczny jest numer SIK
sterowania. Numer SIK znajduje się w menu SIK pod
informacjami odnośnie SIK w polu Identifier (SIK-ID).
Sposób postępowania dla TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 /
TNC 128:
Tryb pracy Programowanie wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod SIK zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
TNC pokazuje na ekranie menu SIK.
Jeśli postawiony jest haczyk przy opcji #18, to interfejs DNC
HEIDENHAIN na sterowaniu jest odblokowany.
Jeśli haczyk nie jest postawiony przy opcji #18, to należy
odblokować tę opcję.
Dalsze informacje: "Odblokowanie opcji #18", Strona 136
Dla odblokowania opcji konieczny jest numer SIK
sterowania. Numer SIK znajduje się w menu SIK pod
informacjami odnośnie SIK w polu Serial No.. (SN).
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Sposób postępowania dla CNC PILOT 640 / MANUALplus 620:
Tryb pracy Organizacja wybrać
Softkey Kod nacisnąć
Kod SIK zapisać
Z OK potwierdzić
Sterowanie przechodzi do podtrybu pracy
Wprow. do pam param.maszyn. i pokazuje menu
SIK.
Jeśli postawiony jest haczyk przy opcji #18, to interfejs DNC
HEIDENHAIN na sterowaniu jest odblokowany.
Jeśli haczyk nie jest postawiony przy opcji #18, to należy
odblokować tę opcję.
Dalsze informacje: "Odblokowanie opcji #18", Strona 136
Dla odblokowania opcji konieczny jest numer SIK
sterowania. Numer SIK znajduje się w menu SIK pod
informacjami odnośnie SIK w polu Serial No.. (SN).
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11.2 Odblokowanie opcji #18
Opcja #18 dostępna jest na sterowaniach HEIDENHAIN począwszy
od następujących wersji software:
Sterowanie

Od software

iTNC 530

34049x-01

iTNC 530 HSCI

60642x-01

TNC 640 HSCI

34059x-01

TNC 620 HSCI

34056x-01 / 73498x-01

TNC 320

34055x-01 / 771851-01

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUALplus 620

54843x-01

Wraz z aktywowaniem opcji #18 odblokowany jest interfejs DNC
HEIDENHAIN.
DNC to skrót od Distributed Numerical Control i oznacza dołączenie
sterowanych komputerowo obrabiarek (maszyn CNC) do sieci
komputerowej.
Odblokowanie na 90 dni na próbę
Aby odblokować opcję #18 na okres próbny 90 dni należy:
Zanotować numer SIK sterowania
Dalsze informacje: "Menu SIK", Strona 134
Skontaktować serwis HEIDENHAIN:
drogą e-mailową na adres service.nc-pgm@heidenhain.de
alternatywnie telefonicznie pod numerem +49 8669 31-3103
Po podaniu numer SIK otrzymuje się konieczny kod dla
odblokowania pożądanej opcji na okres próbny 90 dni.
Wskazówki:
bezpłatne odblokowanie pojedynczych opcji na próbę
jest możliwe jednorazowo na 90 dni, po tym okresie
próbnym odblokowanie jest płatne
bezpłatne odblokowanie opcji #18 na próbę jest
możliwe dla iTNC 530 dopiero od wersji software
34049x-04
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Płatne odblokowanie (nieograniczone)
Aby zakupić opcję #18 i dowolnie ją odblokować należy:
Nawiązać kontakt z HEIDENHAIN:
drogą e-mailową na adres info@heidenhain.de
alternatywnie korzystając z formularza kontaktowego na
stronie internetowej: www.heidenhain.de
alternatywnie na portalu Klartext firmy HEIDENHAIN:
www.klartext-portal.de
W każdym przypadku należy podać:
Numer SIK sterowania
Własne dane kontaktowe
Numer telefonu w razie pytań
Odpowiedni dział nawiąże natychmiast kontakt.
Otrzymuje się 5-miejscowy kod odblokowania.
Sposób postępowania
Jeżeli otrzymano kod odblokowania, to należy:
Otworzyć menu SIK
Dalsze informacje: "Menu SIK", Strona 134
Pozycjonować kursor na opcji #18
Softkey SET OPTION nacisnąć
Pojawia się okno wyskakujące dla wprowadzenia
kodu odblokowania.
Podać kod odblokowania
Z OK potwierdzić
Opcja #18 jest odblokowana na sterowaniu i
aktywowana w menu SIK.
W razie konieczności wykonać restart sterowania
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11.3 Integracja w sieci lokalnej
Aby móc wykorzystywać StateMonitor, sterowania obrabiarek
muszą być zintegrowane w lokalnej sieci.
Sterowania HEIDENHAIN są wyposażone standardowo w kartę
Ethernet. Dzięki temu można dołączyć sterowania jako Klienta do
lokalnej sieci.
Proszę zlecić konfigurowanie sterowania fachowcom do
spraw sieci komputerowej.
Dla iTNC 530 z wersją software przed 34049x-05:
Jeśli zmienia się adres IP TNC, to sterowanie wykonuje
automatyczny restart.

Dołączenie do sieci przez stałe adresy IP
Jeśli adresy IP nie są pobierane dynamicznie od serwera DHCP,
to należy zapisać stałe adresy IP w obrębie podsieci w konfiguracji
interfejsów sterowań.
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iTNC 530 od wersji software 34049x-04 (HEROS 4)
Aby dołączyć sterowanie poprzez stały adres IP do sieci firmowej,
należy:
Tryb pracy Programowanie/edycja wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
Softkey DEFINE NET nacisnąć
Sterowanie pokazuje ekran główny dla
konfigurowania sieci.
Następujące informacje podać w szpaltach:
Nastawienie

Znaczenie

Podawane dane

ADRES

Wpisać adres IP sterowania

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe
np. 160.1.180.20

MASKA

SUBNET MASK służy dla rozróżniania ID
sieci i Host-ID sieci.

Cztery oddzielone kropką wartości liczbowe, o
wartość zapytać specjalistę sieci
np. 255.255.0.0

BROADCAST

Broadcast-adres sterowania jest tylko
wtedy konieczny, jeśli różni się od nastawienia standardowego. Nastawienie
standardowe zostaje utworzone z ID
sieci i host-ID , przy którym wszystkie bity
ustawione są na 1.

np. 160.1.255.255

ROUTER

Adres internetowy routera domyślnego.
Wprowadzać tylko w przypadku, gdy sieć
składa się z kilku podsieci.

Cztery oddzielone kropką wartości liczbowe, o
wartość zapytać specjalistę sieci
np. 160.1.0.2

HOST

Nazwa, z którą TNC melduje się w sieci

np. iTNC530_Maschine1

DOMAIN

Nazwa domeny sieci firmowej

W razie konieczności zapytać u specjalisty sieci

SERWER
NAZW

Adres sieciowy serwera domeny

W razie konieczności zapytać u specjalisty sieci

Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
z dialogowym językiem programowania HEIDENHAIN
iTNC530
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iTNC 530 od wersji software 34049x-05 (HEROS 4)
Aby dołączyć sterowanie poprzez stały adres IP do sieci firmowej,
należy:
Tryb pracy Programowanie/edycja wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
Softkey DEFINE NET nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Klawisz Konfigurowanie nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Podać informacje z poniższej tablicy do okna
napływowego
Klawisz OK nacisnąć

Ustawienie

Znaczenie

Zapis

Status

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres nastawić manualnie
aktywować

Adres:

Wpisać adres IP sterowania

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np.160.1.180.20

Subnet-maska

Subnet-maska służy do rozróżniania ID
sieci i host-ID sieci lokalnej.
Subnet-maska wprowadzić

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np.255.255.0.0
O wartość zapytać specjalistę sieci

Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
z dialogowym językiem programowania HEIDENHAIN
iTNC530
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iTNC 530 od wersji software 60642x-04 (HEROS 5) z
HSCI
Aby dołączyć sterowanie poprzez stały adres IP do sieci firmowej,
należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Tryb pracy Programowanie/edycja wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
Softkey DEFINE NET nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa komputera podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Przejść na zakładkę Interfejsy .
Wybrać interfejs (eth0)
Klawisz Konfigurowanie nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Na zakładce Nastawienia podać informacje z
następującej tablicy do okna wyskakującego
Klawisz OK nacisnąć

Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Stan

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres nastawić manualnie
aktywować

Adres:

Wpisać adres IP sterowania

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np.160.1.180.20

Subnet-maska

Subnet-maska służy do rozróżniania ID
sieci i host-ID sieci lokalnej.
Subnet-maska wprowadzić

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np.255.255.0.0
O wartość zapytać specjalistę sieci
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Sterowanie może posiadać dwa interfejsy sieciowe. Każdy interfejs
sieci posiada własny adres IP.
Jeśli dostępne są dwa interfejsy sieciowe, to w sterowaniach
HEIDENHAIN są one skonfigurowanie następująco:
X26 dla podłączenia do lokalnej sieci firmowej (podłączenie do
StateMonitor)
X116 tylko do wykorzystywania na obrabiarce
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Producent obrabiarek może inaczej konfigurować
zajęte z góry przez HEIDENHAIN przyporządkowanie
interfejsów sieciowych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, zakłócenia w funkcjonalności!
Jeśli dokonuje się zmiany adresu IP interfejsu obrabiarki,
to zostaje przerwana komunikacja z innymi komponentami
maszyny a także funkcjonowanie obrabiarki zostaje zakłócone.
Nie zmieniać ustawień wykorzystywanego na obrabiarce
interfejsu
Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
z dialogowym językiem programowania HEIDENHAIN
iTNC530
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TNC 620 wersja software 34056x (HEROS 4) i TNC 320
wersja software 34055x (HEROS 4)
Aby dołączyć sterowanie poprzez stały adres IP do sieci firmowej,
należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Tryb pracy Programowanie wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
softkey OK nacisnąć
Klawisz Program Management nacisnąć
Softkey Sieć nacisnąć
Softkey Konfiguracja sieci nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa hosta podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Przy DHCP wspomaganie wybrać NIE
Klawisz ENT nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące
Nastawienia sieciowe.
Podać informacje z poniższej tablicy do okna
napływowego
Klawisz OK nacisnąć
Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

IP-adres

Adres IP sterowania

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np.160.1.180.20

Subnet-maska

Subnet-maska służy do rozróżniania ID
sieci i host-ID sieci lokalnej.
Subnet-maska wprowadzić

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np.255.255.0.0
O wartość zapytać specjalistę sieci

Broadcast

Broadcast-adres sterowania jest tylko
wtedy konieczny, jeśli różni się od nastawienia standardowego. Nastawienie
standardowe zostaje utworzone z ID sieci
i Host-ID , przy którym wszystkie bity
ustawione są na 1.

np. 160.1.255.255

Router

Adres internetowy routera domyślnego.
Wprowadzać tylko w przypadku, gdy sieć
składa się z kilku podsieci.

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 160.1.0.2
O wartość zapytać specjalistę sieci

Zmiany w ustawieniach sieciowych powodują restart
sterowania.
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128 (HEROS 5)
Aby dołączyć sterowanie poprzez stały adres IP do sieci firmowej,
należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Tryb pracy Programowanie wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
Softkey OK nacisnąć
Klawisz Program Management nacisnąć
Softkey SIEC nacisnąć
Softkey KONFIGUR. SIECI nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa komputera podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Przejść na zakładkę Interfejsy .
Wybrać interfejs (eth0)
Klawisz Konfigurowanie nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Podać informacje z poniższej tablicy do okna
napływowego
Klawisz OK nacisnąć

Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Stan

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres nastawić manualnie
aktywować

Adres:

Wpisać adres IP sterowania

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 160.1.180.20

Subnet-maska

Subnet-maska służy do rozróżniania ID
sieci i host-ID sieci lokalnej.
Subnet-maska wprowadzić

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 255.255.0.0
O wartość zapytać specjalistę sieci
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Sterowanie może posiadać dwa interfejsy sieciowe. Każdy interfejs
sieci posiada własny adres IP.
Jeśli dostępne są dwa interfejsy sieciowe, to w sterowaniach
HEIDENHAIN są one skonfigurowanie następująco:
X26 dla podłączenia do lokalnej sieci firmowej (podłączenie do
StateMonitor)
X116 tylko do wykorzystywania na obrabiarce
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Producent obrabiarek może inaczej konfigurować
zajęte z góry przez HEIDENHAIN przyporządkowanie
interfejsów sieciowych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, zakłócenia w funkcjonalności!
Jeśli dokonuje się zmiany adresu IP interfejsu obrabiarki,
to zostaje przerwana komunikacja z innymi komponentami
maszyny a także funkcjonowanie obrabiarki zostaje zakłócone.
Nie zmieniać ustawień wykorzystywanego na obrabiarce
interfejsu
Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
Programowanie dialogowe TNC 640 / TNC 620 /
TNC 320 / TNC 128
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CNC PILOT 640 od wersji software 688946-01
(HEROS 5)
Aby dołączyć sterowanie poprzez stały adres IP do sieci firmowej,
należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Przejść do trybu pracy Organizacja .
Softkey Kod nacisnąć
Kod NET123 zapisać
Klawisz OK nacisnąć
Softkey Transfer nacisnąć
Softkey Ustawienia nacisnąć
Softkey Sieć Konfig. nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa komputera podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Przejść na zakładkę Interfejsy .
Wybrać interfejs (eth0)
Klawisz Konfigurowanie nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Podać informacje z poniższej tablicy do okna
napływowego
Klawisz OK nacisnąć

Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Stan

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres nastawić manualnie
aktywować

Adres:

Wpisać adres IP sterowania

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 160.1.180.20

Subnet-maska

Subnet-maska służy do rozróżniania ID
sieci i host-ID sieci lokalnej.
Subnet-maska wprowadzić

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 255.255.0.0
O wartość zapytać specjalistę sieci
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Sterowanie może posiadać dwa interfejsy sieciowe. Każdy interfejs
sieci posiada własny adres IP.
Jeśli dostępne są dwa interfejsy sieciowe, to w sterowaniach
HEIDENHAIN są one skonfigurowanie następująco:
X26 dla podłączenia do lokalnej sieci firmowej (podłączenie do
StateMonitor)
X116 tylko do wykorzystywania na obrabiarce
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Producent obrabiarek może inaczej konfigurować
zajęte z góry przez HEIDENHAIN przyporządkowanie
interfejsów sieciowych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, zakłócenia w funkcjonalności!
Jeśli dokonuje się zmiany adresu IP interfejsu obrabiarki,
to zostaje przerwana komunikacja z innymi komponentami
maszyny a także funkcjonowanie obrabiarki zostaje zakłócone.
Nie zmieniać ustawień wykorzystywanego na obrabiarce
interfejsu
Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
CNC PILOT 640 od wersji software 68894x-04
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MANUALplus 620 od wersji software 548328-05 i
54843x-01 (HEROS 5)
Aby dołączyć sterowanie poprzez stały adres IP do sieci firmowej,
należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Przejść do trybu pracy Organizacja .
Softkey Kod nacisnąć
Kod NET123 zapisać
Klawisz OK nacisnąć
Softkey Transfer nacisnąć
Softkey Ustawienia nacisnąć
Softkey Sieć nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
Połączenie z siecią.
Softkey Konfig. nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
Konfiguracja sieci.
Podać informacje z poniższej tablicy do okna
napływowego
Softkey Zachowaj nacisnąć
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Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Nazwa sterowania

Nazwa sterowania, z którą widoczne jest
ono w sieci

np. MANUALplus620

DHCP

OFF: sterowanie posiada stały adres IP w
sieci.
ON: sterowanie pobiera automatycznie z
serwera DHCP:
Adres IP
Subnet-maska
Broadcast
Gateway

OFF

IP-adres

Adres IP sterowania

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 192.168.000.000

Subnet-maska

Subnet-maska służy do rozróżniania ID
sieci i host-ID sieci lokalnej.
Subnet-maska wprowadzić

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 255.255.255.0
O wartość zapytać specjalistę sieci

Broadcast

Broadcast-adres sterowania jest tylko
wtedy konieczny, jeśli różni się od nastawienia standardowego. Nastawienie
standardowe zostaje utworzone z ID sieci
i Host-ID , przy którym wszystkie bity
ustawione są na 1.

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 255.255.255.0
O wartość zapytać specjalistę sieci

Router

Adres IP Default Gateway jest tylko
konieczny, jeśli pracujemy z więcej niż
jedną siecią.

Cztery rozdzielone kropką wartości liczbowe, np. 192.168.000.254
O wartość zapytać specjalistę sieci

Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
MANUALplus 620 od wersji software 548328-05 i
54843x-01

Dołączenie do sieci poprzez DHCP
W dużych sieciach dołączenie Klienta przy pomocy DHCP jest
standardowe.
DHCP to skrót Dynamic Host Configuration Protocol.
Jako DHCP oznaczany jest protokół komunikacji lub protokół
internetowy, umożliwiający przyporządkowanie konfiguracji sieci
do Klientów poprzez serwer. Klienci pobierają adresy IP i inne
parametry automatycznie od serwera DHCP.
Klientem jest urządzenie końcowe, korzystające w sieci z serwisów
serwera.
Sieć z większą liczbą Klientów niż dostępnych adresów IP
obchodzi się za pomocą połączenia DHCP mniejszą ilością
adresów IP, ponieważ nie wszyscy Klienci są zameldowani w sieci
jednocześnie. Tym samym niezameldowani Klienci nie blokują
adresów IP. Dostępne adresy IP są dynamicznie przekazywane
zameldowanym w sieci Klientom.
Połączenie DHCP jest funkcją FCL -2.
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iTNC 530 od wersji software 34049x-04 (HEROS 4)
Aby dołączyć sterowanie poprzez DHCP do sieci firmowej,
należy:
Tryb pracy Programowanie/edycja wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
Softkey KONFIGUROWANIE SIECI nacisnąć
Sterowanie pokazuje ekran główny dla
konfigurowania sieci.
Następujące informacje podać w szpaltach:
Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

ADRES

Sterowanie pobiera adres IP z serwera
DHCP.

DHCP

MASKA

Sterowanie pobiera SUBNET MASK z
serwera DHCP.

(nic nie podawać)

BROADCAST

Sterowanie pobiera adres Broadcast z
serwera DHCP.

(nic nie podawać)

ROUTER

Adres internetowy routera domyślnego

Wprowadzać tylko w przypadku, gdy sieć
składa się z kilku podsieci.

HOST

Nazwa, z którą TNC melduje się w sieci

Podać nazwę komputera

DOMAIN

Nazwa domeny sieci firmowej

DHCP

SERWER NAZW

Dynamiczne przypisanie adresu sieciowego serwera domeny

(nic nie podawać)

Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
z dialogowym językiem programowania HEIDENHAIN
iTNC530
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iTNC 530 od wersji software 34049x-05 (HEROS 4)
Aby dołączyć sterowanie poprzez DHCP do sieci firmowej,
należy:
Tryb pracy Programowanie/edycja wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
Softkey KONFIGUROWANIE SIECI nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa komputera podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Na zakładce Interfejsy klawisz Konfigurowanie
nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Następujące informacje podać w oknie
wyskakującym:
Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Stan

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres automatycznie zająć
(DHCP) aktywować

Adres:

Sterowanie pobiera adres IP automatycznie z serwera DHCP.

Subnet maska:

Sterowanie pobiera maskę Subnet automatycznie z serwera DHCP.

Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
Programowanie dialogowe HEIDENHAIN iTNC 530
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iTNC 530 od wersji software 60642x-04 (HEROS 5) z
HSCI
Aby dołączyć sterowanie poprzez DHCP do sieci firmowej, należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Tryb pracy Programowanie/edycja wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
Klawisz ENT nacisnąć
Softkey KONFIGUROWANIE SIECI nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa komputera podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Przejść na zakładkę Interfejsy .
Wybrać interfejs (eth0)
Klawisz Konfigurowanie nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Na zakładce Nastawienia podać informacje z
następującej tablicy do okna wyskakującego

Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Stan

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres automatycznie zająć
(DHCP) aktywować

Adres:

Sterowanie pobiera adres IP automatycznie z serwera DHCP.
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Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Subnet maska:

Subnet-maska służy do rozróżniania ID sieci i host-ID sieci lokalnej.
Sterowanie pobiera maskę Subnet automatycznie.

Domain Name
Server (DNS)

Opcja DNS automatycznie zająć:
TNC pobiera adres IP serwera Domain Name automatycznie.
Opcja DNS konfigurować manualnie:
IP-adresy serwera i nazwę domeny zapisać manualnie.

Default Gateway

Opcja Default GW automatycznie zająć:
TNC pobiera adres IP serwera Default-Gateway automatycznie.
Opcja Default GW skonfigurować manualnie:
IP-adres Default-Gateway zapisać manualnie.

Zmiany przyciskiem OK przejąć lub przyciskiem Przerwanie
odrzucić
Sterowanie może posiadać dwa interfejsy sieciowe. Każdy interfejs
sieci posiada własny adres IP.
Jeśli dostępne są dwa interfejsy sieciowe, to w sterowaniach
HEIDENHAIN są one skonfigurowanie następująco:
X26 dla podłączenia do lokalnej sieci firmowej (podłączenie do
StateMonitor)
X116 tylko do wykorzystywania na obrabiarce
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Producent obrabiarek może inaczej konfigurować
zajęte z góry przez HEIDENHAIN przyporządkowanie
interfejsów sieciowych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, zakłócenia w funkcjonalności!
Jeśli dokonuje się zmiany adresu IP interfejsu obrabiarki,
to zostaje przerwana komunikacja z innymi komponentami
maszyny a także funkcjonowanie obrabiarki zostaje zakłócone.
Nie zmieniać ustawień wykorzystywanego na obrabiarce
interfejsu
Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
z dialogowym językiem programowania HEIDENHAIN
iTNC530
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TNC 640 / TNC 620 / TNC 320 / TNC 128
Aby dołączyć sterowanie poprzez DHCP do sieci firmowej, należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Tryb pracy Programowanie wybrać
Klawisz MOD nacisnąć.
Kod NET123 zapisać
softkey OK nacisnąć
Klawisz Program Management nacisnąć
Softkey Sieć nacisnąć
Softkey Konfiguracja sieci nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa komputera podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Przejść na zakładkę Interfejsy .
Wybrać interfejs (eth0)
Klawisz Konfigurowanie nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Następujące informacje podać w oknie
wyskakującym:

Nastawienie

Znaczenie

Zapis

Stan

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres automatycznie zająć
(DHCP) aktywować

Adres:

Sterowanie pobiera adres IP automatycznie z serwera DHCP.
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Nastawienie

Znaczenie

Zapis

Subnet maska:

Subnet-maska służy do rozróżniania ID sieci i host-ID sieci lokalnej.
Sterowanie pobiera maskę Subnet automatycznie.

Domain Name
Server (DNS)

Opcja DNS automatycznie zająć:
TNC pobiera adres IP serwera Domain Name automatycznie.
Opcja DNS konfigurować manualnie:
IP-adresy serwera i nazwę domeny zapisać manualnie.

Default Gateway

Opcja Default GW automatycznie zająć:
TNC pobiera Default-Gateway automatycznie.
Opcja Default GW skonfigurować manualnie:
IP-adres Default-Gateway zapisać manualnie.

Zmiany przyciskiem OK przejąć lub przyciskiem Przerwanie
odrzucić
Sterowanie może posiadać dwa interfejsy sieciowe. Każdy interfejs
sieci posiada własny adres IP.
Jeśli dostępne są dwa interfejsy sieciowe, to w sterowaniach
HEIDENHAIN są one skonfigurowanie następująco:
X26 dla podłączenia do lokalnej sieci firmowej (podłączenie do
StateMonitor)
X116 tylko do wykorzystywania na obrabiarce
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Producent obrabiarek może inaczej konfigurować
zajęte z góry przez HEIDENHAIN przyporządkowanie
interfejsów sieciowych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, zakłócenia w funkcjonalności!
Jeśli dokonuje się zmiany adresu IP interfejsu obrabiarki,
to zostaje przerwana komunikacja z innymi komponentami
maszyny a także funkcjonowanie obrabiarki zostaje zakłócone.
Nie zmieniać ustawień wykorzystywanego na obrabiarce
interfejsu
Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
Programowanie dialogowe TNC 640 / TNC 620 /
TNC 320 / TNC 128 od wersji software 34059x-06
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CNC PILOT 640 od wersji software 688946-01
(HEROS 5)
Aby dołączyć sterowanie poprzez DHCP do sieci firmowej, należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Przejść do trybu pracy Organizacja .
Softkey Kod nacisnąć
Kod NET123 zapisać
Klawisz OK nacisnąć
Softkey Transfer nacisnąć
Softkey Połączenia nacisnąć
Softkey Konfiguracja sieci nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania ustawień sieci.
Na zakładce Nazwa komputera podać nazwę
komputera, z którą sterowanie jest pokazywane
w sieci firmowej
Przejść na zakładkę Interfejsy .
Wybrać interfejs (eth0)
Klawisz Konfigurowanie nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
konfigurowania interfejsów.
Następujące informacje podać w oknie
wyskakującym:

Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Stan

Interfejs aktywny

Haczyk musi być postawiony

Nazwa:

Nazwa interfejsu

(nie zmieniać)

Połączenie wtyczkowe:

Oznaczenie połączenia wtyczkowego: X26

(nie zmieniać)

IP-adres

Adres IP sterowania

Opcję IP-adres automatycznie zająć
(DHCP) aktywować

Adres:

Sterowanie pobiera adres IP automatycznie z serwera DHCP.

Subnet maska:

Subnet-maska służy do rozróżniania ID sieci i host-ID sieci lokalnej.
Sterowanie pobiera maskę Subnet automatycznie.

Zmiany przyciskiem OK przejąć lub przyciskiem Przerwanie
odrzucić
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Sterowanie może posiadać dwa interfejsy sieciowe. Każdy interfejs
sieci posiada własny adres IP.
Jeśli dostępne są dwa interfejsy sieciowe, to w sterowaniach
HEIDENHAIN są one skonfigurowanie następująco:
X26 dla podłączenia do lokalnej sieci firmowej (podłączenie do
StateMonitor)
X116 tylko do wykorzystywania na obrabiarce
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny!
Producent obrabiarek może inaczej konfigurować
zajęte z góry przez HEIDENHAIN przyporządkowanie
interfejsów sieciowych.

WSKAZÓWKA
Uwaga, zakłócenia w funkcjonalności!
Jeśli dokonuje się zmiany adresu IP interfejsu obrabiarki,
to zostaje przerwana komunikacja z innymi komponentami
maszyny a także funkcjonowanie obrabiarki zostaje zakłócone.
Nie zmieniać ustawień wykorzystywanego na obrabiarce
interfejsu
Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
CNC PILOT 640 od wersji software 68894x-04
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MANUALplus 620 od wersji software 548328-05 i
54843x-01 (HEROS 5)
Aby dołączyć sterowanie poprzez DHCP do sieci firmowej, należy:
Sterowanie połączyć kablem sieciowym z lokalną siecią firmową
Przejść do trybu pracy Organizacja .
Softkey Kod nacisnąć
Kod NET123 zapisać
Klawisz OK nacisnąć
Softkey Transfer nacisnąć
Softkey Połączenia nacisnąć
Softkey Sieć nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
Połączenie z siecią.
Softkey Konfiguracja nacisnąć
Sterowanie pokazuje okno wyskakujące dla
Konfiguracja sieci.
Podać informacje z poniższej tablicy do okna
napływowego
Softkey Zachowaj nacisnąć

Ustawienie

Znaczenie

Podawane dane

Nazwa sterowania

Nazwa sterowania, z którą widoczne jest
ono w sieci

np. MANUALplus620

DHCP

OFF: sterowanie posiada stały adres IP w
sieci.
ON: sterowanie pobiera automatycznie z
serwera DHCP:
Adres IP
Subnet-maska
Broadcast
Gateway

ON

Dalsze informacje: instrukcja obsługi dla użytkownika
MANUALplus 620 od wersji software 548328-05 i
54843x-01
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12.1 Specyficzne dla sterowania parametry
maszynowe
StateMonitor obsługuje zarówno połączenie ze sterowaniami
HEIDENHAIN jak i z innymi sterowaniami.
Jeśli w StateMonitor konfigurowana jest nowa obrabiarka, to
należy w strefie Specyficzne ustawienia maszynowe ustawić
odpowiednie parametry maszynowe, konieczne dla tego
połączenia. Dostępne parametry zależne są od typu wybranego
sterowania:
Dalsze informacje: "Utworzenie maszyny", Strona 111
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12.2 Parametry dla sterowań HEIDENHAIN
Sterowania obrabiarek
Następujące sterowania HEIDENHAINmogą być podłączane w
StateMonitor:
Sterowanie

Od software

iTNC 530

34049x-03

TNC 640

34059x-01

TNC 620

34056x-01

TNC 320

340551-03

TNC 128

771841-01

CNC PILOT 620

688945-01

CNC PILOT 640

68894x-01

MANUAL Plus 620

548328-05

Jeśli konfigurowana jest nowa obrabiarka ze sterowaniem
HEIDENHAIN, to można w strefie Specyficzne ustawienia
maszynowe dokonać następujących ustawień:
Hasło PLC
Zapis override (tylko dla iTNC 530)
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Ustawienia dla Hasło PLC
Hasło PLC jest konieczne dla dostępu do PLC: jeśli zezwolony
zostanie dostęp do PLC, to StateMonitor odczytuje stan regulacji
override posuwu szybkiego i może rozróżniać między blokami NC z
posuwem i blokami NC z posuwem szybkim.
Jeśli zezwolony jest dostęp dla PLC, to pojawia się w
diagramie Analiza programu pasek stanu FMAX.
Dalsze informacje: "Diagram Analiza programu",
Strona 72
StateMonitor posiada tylko dostęp odczytu do PLC,
mający na celu ewaluację danych maszynowych.
Jeśli w punkcie Typ wybierane jest inne sterowanie niż iTNC
530 , to pod Specyficzne ustawienia maszynowe dostępne są
następujące opcje dla Hasło PLC :
Opcja

Znaczenie

PLC standard

PLC jest zabezpieczone przy pomocy
standardu Hasło PLC .
Dostęp następuje automatycznie

No PLC

Brak dostępu do PLC
Jeśli producent maszyn
wykorzystuje dzienneHasło PLC ,
to należy wybrać No PLC.

OEM PLC

Producent maszyn nadał własne Hasło PLC
(nie przy iTNC 530)
W razie konieczności zapytać u producenta
obrabiarek i wpisać w polu

Opcja PLC standard lub OEM PLC
Jeśli wybiera się opcję PLC standard lub OEM PLC , to StateMonitor
rozróżnia przy wyświetlaniu stanów maszyny dla aktualnego bloku
następujące opcje:
Blok NC z posuwem
Blok NC z posuwem szybkim
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Blok NC z posuwem aktywny
Jeśli wiersz NC z posuwem jest aktywny, to wskazanie stanu
maszyny jest niezależnie od położenia potencjometru regulacji
biegu szybkiego.
StateMonitor pokazuje żółty stan maszyny, jeśli regulacja posuwu
override = 0 % . Stan maszyny będzie jasnozielony jeśli override
posuwu > 0 % i < 100 % . Jeśli regulacja posuwu jest ustawiona
na ≥ 100 %, to stan maszyny wyświetlany jest ciemnozielonym
kolorem.
Regulacja (override) biegu
szybkiego
FMAX

Regulacja (override)
posuwu
F=0%

Regulacja (override)
posuwu
0 % < F < 100 %

Regulacja (override)
posuwu
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
ciemnozielony

0 % < FMAX < 100 %

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
ciemnozielony

FMAX ≥ 100 %

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
ciemnozielony

Wiersz NC z biegiem szybkim aktywny
Jeśli wiersz NC z posuwem szybkim jest aktywny, to wskazanie
stanu maszyny jest niezależnie od położenia potencjometru
regulacji posuwu.
StateMonitor pokazuje żółty stan maszyny, jeśli regulacja posuwu
szybkiego override = 0 % . Stan maszyny będzie jasnozielony
jeśli override posuwu szybkiego > 0 % i < 100 % . Jeśli regulacja
posuwu szybkiego jest ustawiona na ≥ 100 %, to stan maszyny
wyświetlany jest ciemnozielonym kolorem.
Regulacja (override) posuwu
szybkiego
FMAX

Regulacja (override)
posuwu
F=0%

Regulacja (override)
posuwu
0 % < F < 100 %

Regulacja (override)
posuwu
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
żółty

0 % < FMAX < 100 %

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
jasnozielony

FMAX ≥ 100 %

Stan maszyny:
ciemnozielony

Stan maszyny:
ciemnozielony

Stan maszyny:
ciemnozielony
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Opcja No PLC
Jeśli zostanie wybrana opcja No PLC , to StateMonitor pokazuje
stany maszyny w następujący sposób:
Stan maszyny jest żółty, kiedy tylko w Przebieg programu
sekwencją wierszy regulacja dla posuwu = 0 % .
Stan maszyny będzie jasnozielony jeśli override posuwu > 0 % .
Stan maszyny jest ciemnozielony jeśli regulowane narzucenie
dla posuwu i posuwu szybkiego wynosi ≥ 100 % .
Przykład:
blok NC z FMAX jest aktywny, override dla posuwu szybkiego = 0 %
a override dla posuwu > 0 %. Obrabiarka wtedy wprawdzie stoi, ale
StateMonitor pokazuje zielony stan maszyny.
Poniższa tablica pokazuje, jaka kombinacja z override posuwu i
override posuwu szybkiego, wywołuje jaki stan maszyny:
Regulacja (override) posuwu
szybkiego
FMAX

Regulacja (override)
posuwu
F=0%

Regulacja (override)
posuwu
0 % < F < 100 %

Regulacja (override)
posuwu
F ≥ 100 %

FMAX = 0 %

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
jasnozielony

0 % < FMAX < 100 %

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
jasnozielony

FMAX ≥ 100 %

Stan maszyny:
żółty

Stan maszyny:
jasnozielony

Stan maszyny:
ciemnozielony

Ustawienia dla Zapis override (tylko dla iTNC 530)
Jeśli pod Typ wybierane jest sterowanie iTNC 530 , to pod
Specyficzne ustawienia maszynowe dostępne są następujące
opcje dla Zapis override :
Opcja

Znaczenie

Standard HEIDENHAIN DNC

Wybrać jako standard, jeśli obrabiarka jest
konfigurowana po raz pierwszy

Odczyt słów PLC

Należy wybrać tylko wówczas, jeśli Położenia override obrabiarki w StateMonitor nie
są wyświetlane poprawnie
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12.3 Parametry dla innych sterowań
W zależności od dostępnej opcji software mogą być włączone
poprzez następujące interfejsy inne sterowania do aplikacji
StateMonitor:
Interfejs

Od software

Modbus

Connect/Read

OPC UA

1.02.x

MTConnect

1.2

W przypadku podłączenia innych sterowań należy manualnie
wykonać przyporządkowanie sygnałów sterowania do
odpowiedniego statusu obrabiarki. W tym celu StateMonitor stosuje
tabelę definicji, która przyporządkowuje specyficzne sygnały
sterowania do odpowiedniego statusu obrabiarki.
Jeśli konfigurowana jest nowa obrabiarka, to należy w strefie
Specyficzne ustawienia maszynowe zdefiniować tę tabelę z
odpowiednimi parametrami.
Komunikacja
Sygnały innego sterowania są pobierane periodycznie przez
StateMonitor. Czas trwania okresu pobierania wynosi 1 sekundę.
Parametry sygnału
Pomimo dostępnych standardów Modbus, OPC UA i
MTConnect istnieje wiele różnic między wspomaganymi
sterowaniami.
Konieczne informacje o adresach, wartościach
porównawczych i typach danych można zaczerpnąć z
dokumentacji producenta sterowania bądź producenta
obrabiarki.
Parametry sygnału, ewaluowane przez StateMonitor, są identyczne
dla wszystkich sterowań nie-HEIDENHAIN. StateMonitor generuje
na podstawie przesłanych parametrów sygnału model statusu dla
odpowiedniej obrabiarki.
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Podstawowe parametry sygnału dla modelu statusu:
Parametry sygnału

Znaczenie

Program przebiega
(PGM STARTED / PGM
RUNNING)

Program został uruchomiony lub
przebiega właśnie

Program przerwany
przez błąd (ERROR)

Pojawił się błąd lub oczekiwany jest
meldunek o błędzie Jeśli nie zdefiniowano Program przerwany przez
użytkownika (PGM CANCELED) ,
to Program przerwany przez błąd
(ERROR) zakończy aktualny program.
Licznik Przerwany przez komunikat o błędach jest zainicjalizowany i
generowane jest powiadomienie

Program kompletnie wykonany (PGM
COMPLETED / END PGM)

Program został pomyślnie zakończony. Licznik programu Kompletnie wykonany dokonuje zliczania i
generowane jest powiadomienie

Te trzy parametry sygnału muszą być zawsze dostępne, aby
obsługiwać funkcje podstawowe jak sygnalizację statusu i prosty
pasek stanów maszyny.
Dodatkowe parametry sygnału dla modelu statusu:
Parametry sygnału

Znaczenie

Program zatrzymany
(PGM STOPPED)

Program został przerwany, pozostaje
jednakże aktywny i może być kontynuowany

Program przerwany
przez użytkownika
(PGM CANCELED)

Program został przerwany i nie może
być kontynuowany. Licznik programu zostaje zainicjalizowany i generowane jest powiadomienie Program
przerwany przez użytkownika .

Błąd pokwitowany
(ERROR CLEARED)

Błąd pojawiający się z Program
przerwany przez błąd (ERROR) ,
został pokwitowany. Status programu
przechodzi na Przerwany.
Program może być kontynuowany przez Program przebiega
(PGM STARTED / PGM RUNNING)
albo zostać przerwany z Program
przerwany przez użytkownika (PGM
CANCELED) .

Bieg szybki położenie
potencj.override w % (0
- 100)

Wartość w %

Posuw położenie potencj.override w % (0 150)

Wartość w %

Wrzeciono położenie
potencj.override w % (0
- 150)

Wartość w %
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Parametry sygnału

Znaczenie

Bieg szybki (FMAX)
aktywny

Ta wartość określa, czy dla ustalenia
statusu przy przebiegającym programie ewaluowany jest regulowany
posuw szybki (FMAX = false) czy też
posuw (FMAX = true)

Tryb pracy: Praca
automatyczna

Wartość jest ewaluowana tylko dla
podglądu szczegółowego

Tryb pracy: Praca
ręczna

Wartość jest ewaluowana tylko dla
podglądu szczegółowego

Tryb pracy: Kółko
ręczne

Wartość jest ewaluowana tylko dla
podglądu szczegółowego

Nazwa programu lub
numer programu

Wartość może być ewaluowana
w czasach przebiegu programu.
W przypadku zmiany programu i
następującym po niej uruchomieniu
liczniki programu są resetowane dla
aktualnego programu na 0. Jeśli ten
parametr nie jest aktywny, to stosowany jest jako parametr domyślny
"Program"

Dla każdego sygnału konieczne są następujące dane:
Adres (pamięci)
Ten adres umożliwia interfejsowi StateMonitor dostęp do
odpowiedniej wartości
W przypadku sterowań typu Modbus ważny jest
także dodatkowo typ adresu. Podaje on informację,
w jakim zakresie adresowym sterowania leży dany
adres pamięci.
Typ danych sygnału
Typ danych definiuje między innymi, jak przeprowadzane
jest porównywanie wartości. StateMonitor rozróżnia między
parametrami wartości (typ danych Text (string) i Number
(number)) a także parametrami logicznymi (typ danych Boolean
value (0 or 1))
Wartość porównawcza
Wartości porównawcze są konieczne dla sygnałów,
wpływających bezpośrednio do modelu statusu sterowania.
Wyjątkiem z tego są wartości liczbowe jak położenia override
lub teksty jak nazwy programów, które nie muszą być
porównywane
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Sprawdzanie poprawności (walidacja)
Jeśli w strefie Specyficzne ustawienia maszynowe zostaje
zachowana tabela definicji z klawiszem Utworzenie maszyny ,
to wpisy są sprawdzane na ich poprawność. Przez to zapewnia
się, iż żadne błędy w pisowni lub temu podobne nie unieważnią
przyporządkowania.
Komunikat o błędach pojawia się w następujących przypadkach:
Brak wpisu dla adresu (parametr logiczny lub parametr wartości)
Parametry Bool'a
dwie wartości Bool'a mają ten sam adres
dwa parametry sygnału posiadają ten sam typ danych, ten
sam adres lub tę samą wartość
Parametry wartości
Parametr sygnału o typie danych Text (string) lub Number
(number) nie posiada żadnej wartości
dwa parametry sygnału mają ten sam adres
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12.4 Parametry połączenia Modbus
Połączenie
Tabela definicji udostępnia dla Modbus następujące parametry
połączenia:
Port
Numer portu sieciowego przez który sterowanie Modbusjest
osiągalne.
Należy zapoznać się z dokumentacją producenta
sterowania lub producenta obrabiarek.
SIK:
Manualny wpis
Oprogramowanie NC
Manualny wpis
Adresowanie
W przypadku Modbus adres jest podawany jako wartość liczbowa.
Adres składa się z następujących elementów:
Typ adresu podaje wybrany zakres pamięci (przestrzeń
adresowa)
Adres wskazuje, z jakiego miejsca na wybranym zakresie
pamięci wartość ma być odczytywana
Typ danych wskazuje, jaki format ma wartość i tym samym
także, ile bitów ma być odczytanych i przetworzonych
Dla typu adresu COIL_OUTPUT i DIGITAL_INPUT
podawane są przeważnie wartości Bool'a (0, 1).
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12.5 Przykład podłączenia sterowania
poprzez Modbus
Odczyt sygnałów
W przypadku Modbus StateMonitor może odczytywać sygnały
bezpośrednio z zacisków wejściowych sterowania. Na wejściach
analogowych mierzone jest przeważnie napięcie między 0 V
i 10 V . Dla wartości regulowania override sterowanie musi
przeliczać napięcie na wartość liczbową między 0 i 150. Wynik tego
przeliczenia może być odczytany z adresu w pamięci flagowej.
Następujące sygnały dostępne są na zaciskach wejściowych:
Przyporządkowanie zacisków wejściowych
Typ

Adres

Znaczenie

Wejście cyfrowe

1

Obrabiarka pracuje

Wejście cyfrowe

2

Zadanie przerwane przez błąd

Wejście cyfrowe

3

Zadanie kompletnie wykonane

Wejście cyfrowe

4

Obrabiarka zatrzymana

Wejście analogowe

23

Potencjometr posuwu

Wejście analogowe

25

Potencjometr wrzeciona

Adresy w pamięci flagowej
Typ

Adres

Znaczenie

Regulowanie
posuwu

42

Przeliczona wartość dla
regulowania posuwu

Regulowanie
wrzeciona

43

Przeliczona wartość dla
regulowania wrzeciona

Model statusu
W poniższej tabeli znajduje się model statusu dla sterowania
poprzez Modbus
Parametry

Typ adresu

Typ
danych

Adres

Wartość

Program przebiega (PGM STARTED / PGM RUNNING)

DIGITAL_INPUT

BIT

1

1

Program przerwany przez błąd (ERROR)

DIGITAL_INPUT

BIT

2

1

Program kompletnie wykonany (PGM COMPLETED /
END PGM)

DIGITAL_INPUT

BIT

3

1

Program zatrzymany (PGM STOPPED)

DIGITAL_INPUT

BIT

4

1

Posuw położenie potencj.override w % (0 - 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

42

Wrzeciono położenie potencj.override w % (0 150)

HOLDING_REGISTER

INT_16

43
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12.6 Parametry połączenia OPC UA
Połączenie
Tabela definicji udostępnia dla OPC UA następujące parametry
połączenia:
Port
Numer portu sieciowego przez który serwer OPC UAjest
osiągalny na obrabiarce.
Należy zapoznać się z dokumentacją producenta
sterowania lub producenta obrabiarek.
Default Namespace
Definiuje domyślny zakres nazw, wykorzystywany dla tego
adresu
Security Mode
Manualne podanie autoryzacji, zależnie od serwera
Użytkownik
Manualne podanie autoryzacji
Hasło
Manualne podanie autoryzacji
SIK:
Manualny wpis
Oprogramowanie NC
Manualny wpis
Adresowanie
Przy OPC UA adres składa się z Namespace i właściwego adresu.
W tabeli definicji może być zdefiniowany dla każdego parametru
sygnału własny Parameter Namespace . Jeśli nie zostanie podana
żadna specyficzna dla parametrów wartość, to StateMonitor
wykorzystuje dla Namespace wartość pod Default Namespace.
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12.7 Parametry połączenia MTConnect
Połączenie
Tabela definicji udostępnia dla MTConnect następujące parametry
połączenia:
Port
Numer portu sieciowego na którym osiągalny jest serwis
MTConnect sterowania.
Należy zapoznać się z dokumentacją producenta
sterowania lub producenta obrabiarek.
Prefix (http lub https)
Definiuje, czy sterowanie udostępnia zakodowane dane
maszynowe. Dla zakodowanego połączenia podać wartość
"https"
DeviceStream name
Jednoznaczne oznaczenie, aby odnaleźć właściwe dane
maszynowe w danych XML. MTConnect zezwala na przesyłanie
informacji o kilku obrabiarkach w jednym zgłoszeniu. Dlatego też
konieczne jest jednoznaczne oznaczenie dla rozróżnienia.
StateMonitor obsługuje MT Connect Schemata od
wersji 1.2.
SIK:
Manualny wpis
Oprogramowanie NC
Manualny wpis
Test
Przy pomocy klawisza Current-Request można przetestować
połączenie po podaniu IP-adres / DHCP, Port i Prefix (http lub
https) .
Jeśli parametry połączenia są poprawne, to StateMonitor otwiera
nową zakładkę w przeglądarce internetowej z danymi XML,
meldowanymi z MTConnect .
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12.8 Przykład podłączenia sterowania
poprzez MTConnect
Pochodzenie parametrów maszynowych
Dla celów testowych firma MAZAK oferuje serwer, przy
pomocy którego można testować połączenia do obrabiarki
z MTConnect . Dalsze informacje znajdują się pod
http://mtconnect.mazakcorp.com.
Bazując na tym serwerze testowym pokazywane jest pochodzenie
parametrów maszynowych dla MTConnect.
Pod URL serwera testowego dostępne są dwa adresy dla
określenia pochodzenia:
Przyporządkowanie typu danych MTConnectdo adresu
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe
Aktualne wartości sterowania
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/current
Aby móc pokazać informacje statusu, MTConnect wykorzystuje typ
danych EVENT, który podzielony jest na dalsze podtypy. Dla statusu
wykonania programu dostępny jest podtyp EXECUTION, tryby
pracy są zawarte w w podtypie CONTROLLER_MODE. Zgodnie ze
Standardem dla obydwu typów są zdefiniowane z góry określone
wartości.
Wartości dla podtypu EXECUTION(wykonanie programu):
READY

ACTIVE

INTERRUPTED
FEED_HOLD
STOPPED

OPTIONAL_STOP

PROGRAM_STOPPED

PROGRAM_COMPLETED

Wartości dla podtypu CONTROLLER_MODE(tryb pracy):
AUTOMATIC
MANUAL

MANUAL_DATA_INPUT
SEMI_AUTOMATIC
EDIT

Za pomocą pliku XML pod
http://mtconnect.mazakcorp.com:5611/probe można stwierdzić, jak
nazywane są adresy tych typów na sterowaniu.
Poprzez szukanie tekstu "execution" znajduje się w pliku XML
następującą definicję zmiennej:
<DataItem category="EVENT" id="exec" name="execution" type="EXECUTION"/>

Tu definiowana jest zmienna z adresem exec typu EXECUTION.
Definicja trybu pracy wygląda w przykładzie następująco:

<DataItem category="EVENT" id="mode" name="mode" type="CONTROLLER_MODE"/>

Z tych informacji można wygenerować model statusu. W podobny
sposób można znaleźć także parametry dla nazwy programu i
położenia override. Dla nazwy programu zdefiniowany jest typ
danych PROGRAM.
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Poprzez szukanie tekstu "program" znajduje się w pliku XML dwie
definicje tego typu danych:
<DataItem category="EVENT" id="pgm" name="program" type="PROGRAM"/>
<DataItem category="EVENT" id="spgm" name="subprogram" subType="x:SUB" type="PROGRAM"/>

Na podstawie nazwy można rozpoznać, iż mowa jest z jednej
strony o właściwej nazwie programu a z drugiej o nazwie
podprogramu. Dla tego przykładu stosowany jest parametr z ID pgm
.
Dla potencjometrów posuwu zdefiniowany jest typ danych
PATH_FEEDRATE_OVERRIDE
z podtypami RAPID i PROGRAMMEDdla
posuwu szybkiego i posuwu. Override wrzeciona wykorzystuje typ
danych ROTARY_VELOCITY_OVERRIDE
.
Oznaczenie danych maszynowych
MTConnect zezwala na przesyłanie informacji o kilku obrabiarkach
w jednym zgłoszeniu. Dlatego też konieczne jest jednoznaczne
oznaczenie danych maszynowych.
Odpowiednią wartość można znaleźć w danych XML,
wywoływanych w następujący sposób:
Przy pomocy klawisza Current-Request po podaniu IP-adres /
DHCP, Port i Prefix (http lub https)Prefix (http lub https)
Bezpośrednio w przeglądarce podać w wierszu adresowym:
http:\\IP-adres / DHCP:Port\current
Jeśli parametry połączenia są poprawne, to StateMonitor otwiera
nową zakładkę w przeglądarce internetowej z danymi XML,
meldowanymi z MTConnect .
Poprzez szukanie tekstu "DeviceStream" można znaleźć wpis o
podobnej treści jak wiersz:
<DeviceStream name="CUT" uuid="002">

Atrybut name elementu DeviceStreamdaje informacją, jaka
obrabiarka jest analizowana na serwerze MTConnect.
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Model statusu
W poniższej tabeli znajduje się model statusu dla sterowania
poprzez MTConnect.
Parametry

Typ
danych

Adres

Wartość

Program przebiega (PGM STARTED / PGM RUNNING)

Tekst

exec

ACTIVE

Program przerwany przez błąd (ERROR)

Tekst

exec

INTERRUPTED

Program kompletnie wykonany (PGM COMPLETED /
END PGM)

Tekst

exec

PROGRAM_COMPLETED

Program zatrzymany (PGM STOPPED)

Tekst

exec

PROGRAM_STOPPED

Program przerwany przez użytkownika (PGM
CANCELED)

Tekst

exec

OPTIONAL_STOP

Bieg szybki położenie potencj.override w % (0 100)

Liczba

pfr

Posuw położenie potencj.override w % (0 - 150)

Liczba

pfo

Wrzeciono położenie potencj.override w % (0 150)

Liczba

sovr

Tryb pracy: Praca automatyczna

Tekst

mode

AUTOMATIC

Tryb pracy: Praca ręczna

Tekst

mode

MANUAL

Nazwa programu lub numer programu

Tekst

pgm
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13.1 Przypadki specjalne
Na niektórych sterowaniach występują przy określonych wersjach
oprogramowania przypadki specjalne bądź specjalne stany.
Sterowanie

Wersja software

Szczególna sytuacja

iTNC 530

340492-06
340492-07

Położenia potencjometrów override obrabiarki nie są szczegółowo
przekazywane do StateMonitor.
StateMonitor pokazuje stan maszyny
Produktywna zawsze jasnozielonym
kolorem, bez różnicy, czy regulacja
posuwu jest większa równa 100 %
lub na wartości mniejszej.

W menu Ustawienia, podmenu
Obrabiarki pod Specyficzne
ustawienia maszynowe
postawić haczyk przy
Odczyt słów PLC .

TNC 620

340560-01
do
340560-04

Tryby pracy nie są pokazywane
poprawnie w StateMonitor

Oprogramowanie sterowania
aktualizować na wersję software
340560-05 .
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13.2 Pytania?
Jeśli masz pytania odnośnie instalacji lub obsługi StateMonitor:
Najpierw dokładnie przeczytaj instrukcję instalacji i instrukcję
obsługi do oprogramowania
Skontaktuj się z linią pomocy HEIDENHAIN odnośnie
programowania NC:
drogą e-mailową na adres service.nc-pgm@heidenhain.de
telefonicznie pod numerem +49 8669 31-3103
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DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
83301 Traunreut, Germany
 +49 8669 31-0
 +49 8669 32-5061
E-mail: info@heidenhain.de
Technical support  +49 8669 32-1000
Measuring systems  +49 8669 31-3104
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NC support
 +49 8669 31-3101
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